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Forststyrelsens skogsbruk

Forststyrelsens skogsbruk förvaltar 5 miljoner ha mark, av detta i Lapland 3 milj.ha. 

Skogsbruk bedrivs på 3 milj.ha, av detta 1,7 milj.ha i Lapland.

Staten äger 25 % av Finlands skogar, men i Lapland 60 % av alla skogar är

stadsägda.

Forststyrelsen avverkar c. 6  miljoner m3/år, av detta i Lapland 1,9 miljoner m3/år.  

Den totala avverkningsmängden i Finland är 56 milj.m3/år.

Vi har 100 kunder och säljer allt virke som heltäckande tjänster  dvs.  leverans 

ingår. 

Forststyrelsen anställer 300 tjänstemän och 400 skogsarbetare och våra

entreprenörer anställer 1350 personår. 

i Lapland 89 tjänstemän, 190 skogsarbetare och våra entreprenörer anställer 400 

personår. 

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk, som betalar 120 milj.€ årligen till statens

budjet (affärsvinst 110 milj.€ samt marksäljningsintäkter).
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Kunderna är långt

borta
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Skötsel av markägendom -process, skogsteamen

och planeringsområden
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Skogsbrukets planering och styrning

Geografisk

informationssystem

Öppet samarbete
Laserinventering

Styrning av avverkning och

transport

- Regional naturresursplan

- Överenskommelsen med

renbeteslagar

- Lokala överenskommelser med byar

och turistnäring

-habitat

-trästånd

-naturobjekt

- avtalen o. kontrakt

-hyggesplanering
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Skogsbruk och andra

användningsformer

kombineras på alla 

statliga markerna.

Lagen om

Forststyrelsen:

special hänsyn till

biodiversitet, 

rekreation och

turistnäring, rennäring

och same kultur.



Planering av markanvändning

Regionförbunden och kommunerna ansvarar för den 

lagstadgade planeringen som styr sammanpassningen av

näringar och markanvändning både på privata och

statliga marker.

I dessa ramerna planeras användningen av statens marker 

och vatten så att man kan kombinera olika intressen.  

På regionnivå planerar Forststyrelsen markanvändningen och
riktlinjerna för statens marker i naturresursplaner, vilka tas

fram tillsammans med regionala och lokala intressegrupper. 

Alla intresserade ges möjlighet att påverka via webbrespons

eller öppna möten. Avverkningsplaner presenteras vid
behov för bland annat byföreningar, naturorganisationer

och resebyråer. 
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Naturresursplanering

I naturresursplaneringen deltar representanter intressentgrupper i så kallade 

samarbetsgrupper. 

Samarbetsgruppen arbetar med hjälp av Forststyrelsen. Den har en 

oberoende  ordförare och den representerar alla möjliga  intressen i  

lokala samhällen. Gruppen  sätter mål och  väljer mellan alternativa 

planer. Gruppens roll är att ge rekommendation om markanvändningen 

och åtgärdsplan på regionnivå.

Som ett resultat av planeringsprocessen justerar Forststyrelsen sina 

verksamhetsplaner och fattar beslut på regional nivå om till exempel 

skogsbrukets omfattning och om tyngdpunkterna för naturskydd och 

rekreation.
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Guide för skogsbrukets

naturhänsyn och
mångbruk



Vattenskyddmetoder
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Med hjälp av en avrinningsområdesanalys kan 

man beräkna den totala belastningen från 

avverkning, markberedning, 

iståndsättningsdikning och gödsling på önskat 

avrinningsområde. Dessutom är det möjligt att 

bedöma hur effektivt denna belastning kan 

minskas med olika vattenvårdsmetoder. 

Avrinningsområdesplanering används främst 

på områden som är känsliga ur 

vattenvårdsaspekt.



Tjäder spelområden i Rovaniemi (207 stycken)

Inflytelseradie 1 km



Kartläggning och skötsel av kulturarv

Skogarnas kulturarvsobjekt består dels av objekt som finansieras enligt lagen om

fornminnen och dels av övriga objekt som inte omfattas av lagen. Kulturarvsobjekt är

till exempel gamla boplatser och gravar, offerplatser, gamla gångstigar med 

märkning, fångstgropar och hällristningar. I skogarna finns också oräkneliga svedje-

och odlingsrösen, tjärdalar och kolmilor. 

Forststyrelsen har samlat in information om kulturarvsobjekten i statens skogsområden. 

Denna data har lagrats i ett geografiskt informationssystem och kompletteras

fortlöpande i samband med skogsplanering. År 2010 startade Forststyrelsen dessutom

ett omfattande projekt för inventering av kulturarvet. Målet är att inventera

kulturarvsobjekten i statens skogar före slutet av 2015. 

Fornminnen utgör oftast inget hinder för skogsbruk, men åtgärderna måste planeras

tillsammans med en sakkunnig. 
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Nya metoder behövs för att kunna samordna

olika näringar



Avverkningsplanering med hjälp av

landskapvisualisering
Med hjälp av visualisering

kan man åskådliggöra
t.ex. hur naturvårdsträd

som lämnas kvar vid

föryngringsavverkning

påverkar landskapet. I 

alternativ 1 har

naturvårdsträd lämnats i

grupper och i alternativ 2 

har naturvårdsträd
lämnats på

föryngringsområdet delvis

i långa remsor och delvis i

grupper
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Specialavverkning för turism eller rennäring

Specialavverkning används om det på området finns till exempel

sådana mångfalds-, rekreations- eller landskapsvärden som
kräver att skogsbeklädnaden i området bevaras vid

avverkning. Specialavverkning omfattar avverkningsmetoder

som skapar varierande strukturer samt luckavverkning.

Vid avverkning av skogar med varierande struktur sköts skogen
genom att hantera av trädgrupper och vid plockavverkning är

det i närmaste fråga om borttagning av enskilda träd, dvs. man 

förnyar och odlar samtidigt. 

Vid l luckgallring är avverkningsytor max 0,3 ha.

Vid luckförnyelse (luckor från 0,3-1 ha) förnyas området steg för

steg genom små luckor och landskapsbilden bevaras
varierande i storlek och form. Vid luckavvverking behandlar

man oftast 20–25 procent av området på en gång.
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71 % av Forststyrelsens produktiva

skogsmark ligger i renskötselområde. 

Förpliktelse att samråda med

renskötselorganisationer är baserad i 

lag. Det uppfyllas omfattande änligt

överenskommelse PY/MH 2013

Renbeteslagen får möjlighet att

kommentera varje avverkningsplan, 

markberedningsplan och större

vägarbete på förhand. De behandlas

i  palaverer och planer ändras vid

behov.
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Samarbete med rennäringen



Hänsyn till same kultur och språken

Statens marker I norra Lapland  är definierad som samernas hemtrakt. 

Samarbete med renskötsel är definierad I en överenskommelse (2014) 

med Forststyrelsen och Sametinget, skoltrådet och renbeteslag i området.  

Därtill förhandlar man med Sametinget och inom skoltområden med 

Skoltrådet om centrala planer som påverkar skogsbrukets omfattning och

riktlinjer. Speciella Akwé: kon gruppen bedömmar planernas hänsyn till

samekultur under hela planeringsprocessen.

Principerna för skogsbruk inom sameområdet har avtalats vid förhandlingar

mellan Forststyrelsen, Sametinget och Skoltrådet. Man har gjort separata

överenskommelser med renbeteslagen i sameområdet om användningen

av skogsbruksområden och bevarandet av de viktigaste betesmarkerna i

20 år utanför skogsbruksåtgärder.

Tre samespråk i Finland – material, internetsidorna, informatör och

språkstudium
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