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Egenkontrollsanmälan av yrkesmässig verksamhetsutövare 

Om en situation eller ett förhållande som kan hindra ägaren av virke eller träd att 

iaktta skyldigheterna i skogsdatalagen. 

Yrkesmässig verksamhetsutövare 

Med yrkesmässig verksamhetsutövare avses en virkesägare eller innehavare av 

avverkningsrätt som utövar en drivning och som yrkesmässigt köper upp virke 

eller avverkningsrätt för förädling eller förmedling. Som yrkesmässig 

verksamhetsutövare avses inte delägarna i en samfälld skog eller delägarna av 

samfälligheter som stadgas i lagen om samfälligheter (758/1989), av vilka minst 

hälften ägs av fysiska personer. 

Egenkontroll 

En yrkesmässig verksamhetsutövare ska känna till skyldigheterna gällande 

avlägsnande av virke, skadade träd, borttransport av stamdelar och stubbar av tall 

och gran samt lagring av virke enligt lagen om bekämpning av skogsskador. En 

yrkesmässig verksamhetsutövare ska också övervaka iakttagandet av tidsfristerna 

för borttransport av virke, verkställandet av de alternativa åtgärderna, 

avlägsnandet av stamdelar och stubbar av tall och gran och lagring av virke. 

För att uppfylla egenkontrollsplikten ska den yrkesmässiga verksamhetsutövaren 

göra upp en plan för egenkontroll och utse en ansvarig person. 

Egenkontrollsanmälan om följandet av lagen är i fara att hindras 

En yrkesmässig verksamhetsutövare ska utan obefogat dröjsmål med en 

egenkontrollsanmälan underrätta Finlands skogscentral om sådana situationer 

och förhållanden som kan ge upphov till hinder för att fullgöra de skyldigheter 

som föreskrivs i lagen. 

I egenkontrollsanmälan ska man redogöra för de faktorer som kan ge upphov till 

hinder för att följa lagen om bekämpning av skogsskador. Sådana skäl kan vara 

oöverstigliga hinder eller särskilt exceptionella förhållanden. Markägare kan även 

ange oskäliga ekonomiska kostnader som orsak. 

Om det inte är möjligt att transportera bort virket ska man sträva efter att 

bekämpa skogsskador men alternativa åtgärder, t.ex. genom att bevattna, täcka 

eller barka virket. Om alternativa åtgärder inte heller är möjliga, ska man 

redogöra för skälen varför de inte är möjliga i en egenkontrollsanmälan. 
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En egenkontrollsanmälan av en yrkesmässig verksamhetsutövare ska innehålla 

åtminstone följande uppgifter (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 

6/2014): 

1. den yrkesmässiga verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter, 

2. namn och kontaktuppgifter för personen som är ansvarig för 

egenkontrollen, samt kontaktuppgifter för den som ger tilläggsinformation 

om anmälan, 

3. den skyldighet som anmälan gäller, 

4. typ och mängd av det virke som anmälan gäller, 

5. var det virke som anmälan gäller är beläget,  

6. en beskrivning av de hinder, situationer eller förhållanden som avses i 

lagens 7 § 

7. verksamhetsutövarens uppfattning om varaktigheten hos hindren, 

situationerna eller förhållandena och om deras inverkan på spridningen av 

skadeinsekter, 

8. en beskrivning av de åtgärder som verksamhetsutövaren ämnar vidta i 

frågan.  

Lagen om bekämpning av skogsskador 7 §: Oöverstigligt hinder, särskilt 

exceptionella förhållanden och oskälig ekonomisk situation 

Markägaren och virkesägaren har inte de skyldigheter som avses i 3-6 § om 

fullgörandet av dem inte är möjligt på grund av ett oöverstigligt hinder. 

Markägaren och virkesägaren har inte heller någon skyldighet att transportera 

bort virke, stamdelar, stubbar och skadade träd, om särskilt exceptionella 

förhållanden hindrar drivningen och transporten. 

Åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke (Jord- och 

skogsbruksministeriets förordning 6/2014, 1 §): 

Om en virkesägare inte transporterar bort sitt virke på det sätt som anges i 3 § 2 

mom. i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) ska virkesägaren för 

att förhindra spridning av skogsskador vidta en eller flera av följande åtgärder när 

det gäller det virke som avses i nämnda moment: 

1) innan större märgborren svärmar ska tallvirke och innan granbarkborren 

svärmar ska granvirke täckas med en presenning som hindrar angrepp från 

insekter och som täcker travens översta lager helt samt minst 50 cm av 

lång- och kortsidorna uppmätt från travens övre kant, 

2) med början senast fyra veckor före de tidsfrister för borttransport av virke 

som anges i nämnda moment ska virket bevattnas under minst åtta veckor 

med minst 50 millimeter vatten per dygn, 
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3) översta lagret av en virkestrave som staplats upp innan större märgborren 

svärmar ska till ett djup av 50 centimeter transporteras bort från skogen 

som sådant eller flisat tidigast efter det att större märgborren har angripit 

virket och före de tidsfrister för borttransport av virke som anges i nämnda 

moment, 

4) senast tre veckor före de tidsfrister för borttransport av virke som anges i 

nämnda moment ska virket eller virkestravens översta lager barkas till ett 

djup av minst 50 centimeter och den barkade delen lämnas kvar på 

virkestraven, 

5) senast då skadeinsekterna svärmar ska virkestraven behandlas mot 

angrepp från skadeinsekter med ett för ändamålet godkänt 

växtskyddsmedel 

6) före de tidsfrister för borttransport av virke som anges i nämnda moment 

ska tallvirke placeras på ett avstånd enligt tabellen i 2 mom. från sådana 

skogsbestånd som passerat plantskogsstadiet och där mer än 30 procent av 

virkesvolymen består av tall, 

7) innan större märgborren svärmar ska en tallvirkestraves översta lager 

täckas med ett minst 50 centimeter tjockt lager av lövträd eller av tallvirke 

utan skorpbark, 

8) innan granbarkborren svärmar ska granvirke täckas med ett minst 50 

centimeter tjockt lager av lövträd eller av tallvirke utan skorpbark, 

9) virket ska åtgärdas på något annat sätt med motsvarande verkan så att 

skogsskadeinsekter inte i väsentlig mån kan sprida sig från virket. 

 

Det tallvirke som avses i 1 mom. 6 punkten ska placeras enligt följande tabell: 

Tallvirkeslagrets storlek Fröträds- eller 

skärmträdsbestånd eller 

klenare gallringsskogar 

Övriga skogsbestånd som 

passerat 

plantskogsstadiet 

högst 100 m³ 200 m 100 m 

mer än 100 m³ 400 m 200 m 

 


