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Skogsforskningsinstitutet  

Skogsforskningsinstitutet  är en under jord- och  

skogsbruksministeriet  lydande  statens  forsknings  

organisation.  Dess  uppgift  är  att producera  tillför  

litlig  information,  som främjar skogshushällningen  i  

Finland och en  ändamälsenlig  användning  av  skogs  

tillgängarna.  Utom forskningsuppgifter  har institu  

tet  riksomfattande tjänsteäligganden  beträffande 

utarbetandet av skogsstatistik,  besiktning av  

bekämpningsmedel  och registrering  av skogsod  
lingsmaterial.  

Skogsforskningsinstitutet  grundades  är  1917. Dess  

personal  omfattar,  beroende pä  ärstiden,  700—1000  

personer, varav  ungefär  hälften är  verksam utanför 

huvudstadsregionen.  Antalet forskare är c. 250. 

Skogsforskningsinstitutet  i  Finland är  en  riksomfat  

tande,  modern forskningsorganisation  med interna  

tionell prestige.  Skogsfackmännens  och  skogsägar  

nas  beslut  om  den viktigaste  förnyelsebara  natur  

tillgängen,  skogen,  vilar pä  Skogsforskningsinstitu  

tets fackkunskap.  

ILME-projektet undersöker  bl.a. luftföroreningarnas inverkan  på  skogs  
markens  egenskaper. 
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Forskningsuppgifter  

Forskningsverksamheten  vid skogsforskningsinsti  

tutet styrs  av  Finlands skogspolitiska  mål  samt  av 

skogsbrukets  och skogshushållningens  behov. En  

skilda  temata  godkänns  i  forskningsprogrammet  efter 
ett mångsidigt  urval, i vilket  även det praktiska  

skogsbruket  deltar. Allmänt är  institutets uppgift  att 

bedriva  forskning och  utveckla  metoder  för  att öka  produk  
tionen i  Finlands skogar,  göra den  mångsidigare och utveckla 
den  med  hänsyn  till  förändrande  behov  
utveckla  nya  användningsformer för  skogsprodukter 
bedriva  forskning för intensifiering  av virkesproduktionen 
och  den  övriga skogliga produktionens tillvaratagande och  

utnyttjande 
studera  skogsbrukets  och  den  övriga produktionsverksam  
hetens  inverkan  på skogsmiljön 
studera  skogsskador  och  metoder för  att  förebygga dem  
inventera  landets  skogstillgångar regelbundet, undersöka  

virkesförbrukningen för  olika ändamål och  utarbeta  skogs  
bilanser  för riksomfattande  och regional planläggning av 

skogsbruket  
undersöka  de ekonomiska  förutsättningarna för skogsbru  
ket och virkeshushållningen på regional- och  företagsnivå 
samt den  internationella utvecklingen inom skogsbranschen  
undersöka  skogarnas sociala betydelse  för befolkningen i  
olika delar  av landet  

klarlägga grunderna för utvecklandet  av sådana arbetsme  

toder, som är  miljövänliga och  energisparande. 

Nya idéer  för skogsmaskiner, för maskinförarnas utbildning samt ergo  

nomiska  problem studeras med  skogsmaskinsimulator vid Suonenjoki 

forskningsstation. 
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Barkborrarna  är en grupp svåra skadeinsekter  i Lapplands skogar. 

Gnaggångarna mates vid  Rovaniemi  forskningsstation. 

Verksamhetsenheterna 

Skogsforskningsinstitutets  nuvarande organisation  

grundar  sig  pä förordningen,  som gavs är 1986. 

Forskningsarbetet  bedrives  vid institutets nio  forsk  

ningsavdelningar  samt ätta forskningsstationer.  
Fältförsök  i anslutning  tili forskning  utförs i de av  
institutet förvaltade försöksparkerna,  som täcker  
hela landet. Skogsforskningsinstitutet  har  ytterliga  

re  tvä byräer  för att handlägga  administration och  
värden av  egna  skogar.  

Forskningsavdelningarna  

Avdelningen för  markforskning undersöker  mineralmarkens  
egenskaper,  dess klassificering,  förbättrande  av markens  bör  
dighet och  utnyttjande av marken  för  skogsbruksändamäl. 

Avdelningen för torvmarksforskning  undersöker  torvmarkens 

egenskaper, dess  hydrologi och  dikning, förbättrande av mar  
kens  bördighet och  beskogning av marken.  

Avdelningen för  skogsvärd  undersöker  den naturliga förnyelsen 
av skog,  beskogning av mineralmark, skogsträdens fröskörd,  

plantproduktion, skogsodling, skogsekologi  och metoder  för  
beständsvärd samt trädens  fysiologi.  

Avdelningen för skogsförädling undersöker  skogsträdens gene  
tiska konstitution, trädens  morfologi och förädlingsmetoder, 
bedriver  skogsförädling samt upprätthäller  ett riksomfattande  
register  over  skogsodlingsmaterial.  
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Avdelningen för skogsskydd  undersöker  för  skogsbruket  skadli  

ga  insekter  och övriga djur, av dessa förorsakade skador och  

förebyggande av dem samt skogsträdens sjukdomar och  deras  

bekämpning. Avdelningen undersöker  ocksä utnyttjande av  

skogssvampar samt verkställer besiktning av bekämpnings  
medel.  

Avdelningen för skogslaxaiion undersöker  metoderna  för skogs  
taxation  och skogsbrukets planering, utför riksomfattande  

skogsinventering samt undersöker  virkesbeständets  struktur, 
tillväxt  och  produktion. 

Avdelningen för  skogsieknologi undersöker skogsarbete, meka  
nisering och  annat utvecklande  av detta, skogsarbetets  ergono  

mi  och  lönegrunder samt virkets  struktur  och  egenskaper, skogs  
industrins rävarufrägor och  virkesmätning. 

Avdelningen för  skogsekonomi  undersöker  nationalekonomiska 
och  sociala frågor i anslutning till skogsbruket  samt  virkes  

förbrukningen och skogsbilansen samt skogsbrukets  och vir  

keshushållningens företagsekonomi ävensom råvirkets och  
skogsindustriprodukternas marknadsfrågor. 

Matematiska avdelningen undersöker  och  utvecklar  matematisk  

statistika metoder  för skogsforskningen, bistär  forskarna  vid 
tillämpning av forsknings- och  beräkningsmetoder, upprätt  
häller forskningsinstitutets  adb-verksamhet  samt utarbetar  

skogsstatistik.  
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Orört  naturbestånd  av tall i  Häädetkeidas naturpark  

Skogsforskningsstationen i Muhos.  

Forskningsstationerna  

Byggandet  av  forskningsstationer  inleddes pä  1960- 
talet.  Stationernas uppgift  är  att bedriva forskning  i  

huvudsakligen  regionala  problem och att fungera  
som en förbindelselänk mellan institutet och det  

praktiska  skogsbruket.  Forskningsstationerna  är  be  

lägna  i Parkano,  Kolari,  Muhos,  Rovaniemi,  Suo  

nenjoki,  Joensuu,  Kannus och Punkaharju.  
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Vilppula forskningsområde. 

Forskningsskogarna  

Olikt de fiesta andra skogsbruksländerna  besitter 

Skogsforskningsinstitutet  i Finland c. 150 000 ha 

statsskogar  som  forskningsomräden  i  olika  delar av  

landet. 

Forskningsomrädena  har grundats  för  att försäkra 
kontinuiteten av  längfristiga  försök  och för  att kon  
centrera  forskningsverksamheten.  De över 25 000 

provytorna  som grundats  i  omrädena vittnar om de  

ras  effektiva utnyttjande.  Omfattande fältförsök  har 

grundats  även  i  övriga  statsskogar  och  enligt  forsk  

ningsavtal  i  skogar,  som tillhör  skogsindustriföretag  
och  privata  skogsägare.  
I dessa skogar  ingär  även nägra naturskyddsomrä  
den. De  största är Pallas-Ounastunturi och Pyhä  
tunturi nationalparker,  Malla, Pisavaara,  Häädet  
keidas  och  Karkali  naturparker  samt Aulanko na  

turskyddsomräde.  I försöksparkerna  finns även 
omräden med unikt turistvärde,  säsom Kilpisjärvi-  

Saana,  Koli,  Punkaharju  och Saariselkä-Laanila. 
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Forskning och prakrik  möts. Forskningsresullat presenteras  under  en 

skogsexkursion  i Lappträsk  forskningsområde. 

Publikations-  och informationsverksamheten  

Skogsforskningsinstitutets  forskningsresultat  utges 

huvudsakligen  i institutets egna publikationsserier:  

Communicationes Instituti Forestalls Fenniae är  insti  

tutets vetenskapliga  huvudserie,  som har utgivits  se  
dan 1919. 

I serien Folia Forest  alia har sedan 1963 utgivits  
främst  för praktiken  avsedda undersökningar  samt 
del- och  preliminära  resultat  av  längfristiga  studier.  

Serien Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  (Skogs  

forskningsinstitutets  meddelanden)  grundades  är  
1981 och utnyttjas  för publicering  av  kortfattade 

forskningsrapporter  med begränsad  distribution. 

Forskningsresultat  förmedlas tili  praktiken  även ge  

nom den skogliga  fackpressen,  vid  utbildning,  vid 
exkursioner  i  försöksparkerna  samt vid ärliga  in  

formationsdagar  vid forskningsstationerna.  



Skogsforskningsinstitutets forskningstationer. 
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