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Svar på skriftligt spörsmål om Forststyrelsens avverkningar i Suomussalmi
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 418/2018 rd undertecknat av riksdagsledamot Hanna Halmeenpää /gröna m.fl.:
Har jord- och skogsbruksministeriet för avsikt att utreda grunderna för och lagenligheten
av de avverkningar som Forststyrelsen, som resultatstyrs av ministeriet, har gjort i Luolavaara i Suomussalmi och vidta nödvändiga åtgärder samt
har regeringen för avsikt att överväga att återbörda rätten till NTM-centralerna att fatta
beslut om avgränsningar för att säkra att naturskyddslagen följs och för att trygga livsmiljön och en gynnsam skyddsnivå för utrotningshotade arter?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Forststyrelsen gjorde avverkningar i ett område som utsetts till expempelområde för skogshantering inom ett LIFE-projekt för flygekorre i Pata-aho (Luolavaara) i Suomussalmi i september.
Området som Forststyrelsen avverkade var 6,2 hektar. Enligt en utredning som jord- och skogsbruksministeriet har erhållit berodde avverkningarna på ett mänskligt misstag till följd av att
LIFE-projektets gränser ännu inte hade förts in i Forststyrelsens geografiska informationssystem. Områdena som ingår i LIFE-projektet för flygekorre har under beredningsfasen endast
märkts ut på papperskartor. Senare har områdena förts in i Forststyrelsens geografiska informationssystem och de tas nu automatiskt fram när skogshanteringsåtgärder planeras i områdena.
För det område som Forststyrelsen av misstag avverkade fanns det inget giltigt beslut av NTMcentralen om avgränsningen utan aktören, det vill säga Forststyrelsen, ansvarar för avgränsningarna. I samband med planeringen observerades ingenting som skulle ha tytt på att avgränsningen
av området där avverkningarna skulle göras borde ha varit större. Skogen har hanterats i enlighet med de bestämmelser som gäller för områden med flygekorre på så sätt att inga åtgärder har
vidtagits där det finns kännedom om att flygekorren har sina föröknings- och rastplatser. I detta
hänseende uppfyller avverkningarna alltså lagkraven.
LIFE-projektet för flygekorre, som inleddes i augusti 2018, koordineras av Forststyrelsens
Naturtjänster. Projektets målsättning är att säkra flygekorrens fortbestånd. Inom projektet utvecklas och implementeras goda verksamhetsmodeller. Med hjälp av modellerna kan flygekorren beaktas i planeringen av markanvändningen både i tätorter och ekonomiskogar.
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Inom projektet kommer många exempelområden att etableras både i privatägda och statsägda
skogar. I exempelområdena tryggas flygekorrens föröknings- och rastplatser inklusive förflyttningsvägarna som en del av det lokala livsmiljönätverket. Forststyrelsen har reserverat 11 områden för projektet. Ursprungligen fanns det planer på att gå vidare med nio av dem. I stället för
det område som avverkades av misstag söker Forststyrelsen nu snabbt ett nytt område.
I och med den revidering av naturskyddslagen som trädde i kraft den 15 april 2016 ändrades
skyddsförfarandena för flygekorre i ekonomiskogar. Skyddskraven för flygekorren är oförändrade, vilket innebär att det fortsättningsvis är förbjudet att förstöra och försämra artens föröknings- och rastplatser. NTM-centralerna fattar dock inte längre beslut om avgränsningar för flygekorrens föröknings- och rastplatser. Syftet med förändringen var att lätta på NTM-centralernas arbetsbörda och göra förvaltningen smidigare i enlighet med statsminister Sipiläs regeringsprogram. Avgränsningsförfarandet slopades också eftersom effekten av det konstaterades vara
svag i förhållande till den totala storleken på artens stam och eftersom det krävde oskäligt
mycket arbete. Bara cirka 1-2 procent av flygekorrarna i Finland har omfattats av beslut om avgränsning i samband med skogshantering.
Utöver flygekorren förekommer i Finland 48 av de djurarter som finns i bilaga IV till EU:s naturdirektiv. Det är förbjudet att förstöra och försämra dessa djurarters föröknings- och rastplatser. Flygekorren är den enda arten som har omfattats av avgränsningsförfarandet och det har
gällt endast i ekonomiskogar. De föröknings- och rastplatser som det finns uppgifter om i myndigheternas system har omfattats av avgränsningsförfarandet.
I lagändringen år 2016 betonas att markägaren, innehavaren av avverkningsrätten och den aktör
som ansvarar för insamlingen av virket har skyldighet att beakta flygekorrens föröknings- och
rastplatser i samband med skogshanteringen. Förbudet att förstöra och försämra är fortsättningsvis i kraft alltid och överallt. Avgränsningsförfarandet var i bruk i tio år före lagändringen. Tack
vare detta finns det mycket kunskap om hur flygekorren kan beaktas då skog hanteras. Alla sätt
att avverka som iakttar skogslagen är möjliga kring artens föröknings- och rastplatser med vissa
begränsningar. Sättet att avverka inverkar dock delvis på metoderna för att beakta flygekorren.

Helsingfors 1.11.2018
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

