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Ledare: Otto von Frenckell

Skogsvård och matematik,
ingen enkel kombination
Ibland kan också enkel matematik vara svårförståelig. Så verkar fallet vara med EU:s skogspolitik och
beräkningarna av den så kallade kolsänkan. Ju mera
skogen växer desto mera binds det koldioxid. Genom
framsynt skogspolitik, god skogsvård och effektivt
utbyggd skogsrådgivningsorganisation har tillväxten
i våra skogar ökat väsentligt sedan 1960-talet. Varför
hotar våra skogar då utgöra en negativ faktor?
EU-kommissionen lämnade i somras sitt förslag
om hur markanvändning och skogsbruk skall integreras i EU:s gemensamma klimatpolitik. Ändamålet och
avsikterna är goda, EU vill säkerställa att unionens
åtaganden för reduceringen av utsläpp av växthusgaser säkerställs.
När förslaget offentliggjordes har en livlig debatt
uppstått i Finland. Här anses rätt enhälligt att kommissionen totalt missförstått den finländska skogspolitiken och därför blir beräkningsgrunderna för oss
nationellt en belastning som varken uppmuntrar till
hållbart skogsbruk eller ökat utnyttjande av de förnyelsebara skogsresurserna, utan i stället äventyrar den
spirande positivitet inom branschen som planerna på
en växande bioekonomi ger vid handen.
Kalkylerna tar inte alls hänsyn till Finlands särförhållanden. Beräkningsgrunderna beaktar endast
den minskning av skogsarealen som skett de senaste
decennierna medan de positiva följder som en större
virkestillväxt gett under motsvarande period inte beaktas alls. För en gångs skull verkar finländarna och

politikerna jobba aktivt som enad front för att få till
stånd en ändring i beräkningsgrunderna, ty det nuvarande förslaget kan i värsta fall hota de planerade
satsningarna på bioekonomiska industrianläggningar
och därigenom äventyra tiotusentals arbetstillfällen.
Under hösten lyckades skogsägarnas organisationer med en märkbar avvärjningsseger då beslutet om
offentligheten av skogsdata togs. Det ursprungliga
förslaget om att alla figurvisa uppgifter fastighetsvis
skulle vara fullständigt offentliga för vem som helst
var fullständigt absurt. Att dessutom blottlägga endast de privata skogsägarnas innehav stred nog kraftigt mot alla normer om jämbördig rättvisa. Slutresultatet kan ses som en kompromiss där skogsägarna
trots allt bör vara aktiva för att säkerställa att den
egna skogens uppgifter inte hamnar hos oönskade aktörer.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla
som deltog i revirets fullmäktigeval, både till dem som
ställde upp som kandidater som till dem som angav
sin röst. Samtidigt riktar jag mina varmaste lyckönskningar till dem som blev invalda i revirets fullmäktige.
Som av tidigare text framgår har privatskogsbrukets
intresseorganisationer ständiga utmaningar, vilket
innebär att både revirets förtroendevalda liksom vår
kunniga personal bör vara på sin vakt hela tiden då de
arbetar långsiktigt enligt en klar röd tråd: med skogsägarens bästa som ständigt rättesnöre!
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Marknadsutsikter
Text: Magnus Wiksten

År 2016 kan karakteriseras som ett
speciellt år med tanke på virkesmarknaden. Efterfrågan på grantimmer har
varit stor och den finländska sågindustrin har lyckats sälja mera sågvaror
än någon kunde tro i början av året.
På hemmamarknaden och på den europeiska marknaden har tillväxten varit blygsam, men behovet har ökat på
andra marknader, speciellt i Kina och
Japan.
Efterfrågan på talltimmer har varit
lite mindre än normalt. Orsaken är kapitalbristen på de huvudsakliga marknaderna för sågvaror av tall, d.v.s.
Nordafrika och framförallt Egypten.
I Nordafrika används främst sågvaror av sämre kvaliteter. Då efterfrågan
på sämre kvaliteter är dålig och priset
sjunker leder det oftast även till att priserna på de bättre kvaliteterna sjunker;
så har det gått även denna gång. Det
problematiska med situationen i Nordafrika är att det inte finns någon kompenserande marknad för bortfallet. Så
länge avsaknaden av kapital fortsätter
kommer inte handeln igång fastän det
finns ett stort behov av sågvaror.
Marknaden för massaved har varit
mycket jämn och fortfarande finns det
ett överutbud av massaved kring Östersjöområdet. Orsakerna är många, men
främst handlar det om att drivningsförhållandena har varit goda och att sågverken har gått på högvarv och det har
funnits mycket cellulosaflis att tillgå.
Behovet av barrmassaved i Finland
ökar sannolikt på sikt. Massakapaciteten utökas i och med att Metsä Groups
nya fabrik i Äänekoski kör igång under senare hälften av 2017. Konkurrensen om barrmassaved blir sannolikt
hårdare på många håll i landet då en
del fabriker byggs om och görs mera effektiva. Tyvärr har medaljen även en
baksida och det är knappast uteslutet
att mindre produktiva fabriker stängs
till förmån för de nyare och effektivare.
Ifall uppskattningen att behovet av
barrmassaved håller streck, kommer
följden antagligen att vara att efterfrågan på lövmassaved minskar. Prisskillnaden mellan långfibrig barrmassacellulosa och kortfibrig lövmassasellulosa
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är nu förhållandevis stor och gör att utvecklingen antagligen också framöver
går mot mera barrmassa. I Norden har
en del fabriker som tidigare har använt
lövmassaved istället börjat använda
barrmassaved. Nya fabriker för kortfibermassa har byggts i såväl Sydamerika som i Kina och denna trend kommer
knappast att vända riktigt genast, hur
gärna man än skulle se nya lövmassafabriker också i vårt land.
För vårens del eftersträvar reviret
att hitta avsättning för revirmedlemmarnas virke som tidigare. Revirets
målsättningar inom virkeshandeln är
de samma som medlemmarnas, d.v.s.
god efterfrågan på virke, höga virkespriser och acceptabla kvalitetsfordringar. Uppfylls inte dessa villkor i hemlandet har reviret, som bekant, beredskap
att exportera virke.

Hur virkesmarknaden ser ut på våren är ännu oklart. Fortsätter den goda
efterfrågan på grantimmer under våren
är det säkert vettigt att prioritera grandominerade bestånd vid slutavverkning. Konjunkturerna kan dock ändra
mycket fort, men ännu finns det inga
tydliga signaler att efterfrågan på talltimmer igen skulle öka.
Priset på massaved har hållits stabilt
och någon radikal förändring är knappast att vänta. Har man klena gallringar som kan och bör utföras skall dessa
alltid prioriteras. Målsättningen med
ekonomiskogsbruk är ju att förkorta
beståndets omloppstid och få en bättre kvalitet på virket vid slutavverkningen. Genom att utföra första gallringen i
god tid får man en bättre avkastning i
och med att tillväxten ökar. Samtidigt
koncentreras tillväxten till de kvalita-

tivt finaste och mest värdefulla stammarna.
Första gallringen borde ses som en
skogsvårdsåtgärd eftersom nettot som
regel blir mycket litet och ibland till och
med negativt. På sikt är dock ingreppet
mycket viktigt med tanke på beståndets
fortsatta utveckling. Tidiga gallringar
borde aldrig få styras av tankar på nettot. De kostnader som en första gallring
eventuellt medför realiseras som en större avkastning redan i följande gallring,
men framförallt vid slutavverkning.
På reviret ser vi fram emot ett livligt
virkeshandelsår 2017. Vi har som målsättning att hålla kontakt med alla våra
medlemmar. Har vi inte varit i kontakt
med dig på en tid och du känner att det
skulle vara aktuellt med ett skogsbesök,
så kontakta gärna din revirinstruktör
med det snaraste!
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SÖDRA SKOGSREVIRETS
FULLMÄKTIGE 2017 – 2020
Text: Stefan Borgman

Södra skogsreviret r.f. har valt fullmäktige för fyraårsperioden 2017 – 2020.
Röstningen har pågått under tiden 4 –
25.11.2016. Röstningen förverkligades
som poströstning. Röster som lämnades in åt valbestyrelsen före den 1.12
kl. 16.00 godkändes. Efter att valbestyrelsen hade räknat rösterna fastställdes antalet röster till 1747. Antalet
röstberättigade var 4559. Röstningsprocenten blev således 38,3 d.v.s. ca
10 % högre än vid förra valet.

Ordinarie fullmäktigemedlemmar
Namn

Yrke

Hemort

Röster

von Frenckell Otto

Agrolog

Ingå

141

Johansson Markus

Lantbruksföretagare

Borgå

103

Alm Anna

Jordbrukare

Raseborg

82

Simberg Peter

Agrolog

Raseborg

78

Haglund Robert

Agrolog

Borgå

73

Stjernberg Peter

Agrolog

Borgå

69

Selén Stefan

Lantbruksföretagare

Sibbo

68

Kronberg Sofia

Skogsbruksingenjör

Lovisa

66

Widlund Stefan

Jordbrukare

Lovisa

65

Lundström Gösta

Lantbruksföretagare

Sibbo

65

Nygård Mikael

Lantbruksföretagare

Lovisa

63

Grönberg Fredrik

Jordbrukare

Sjundeå

59

Sjölund Kaj

Jordbrukare

Mörskom

58

Långstedt Nina

Agrolog/eko-odlare

Ingå

55

Lindholm Thomas

Jordbrukare

Raseborg

54

Lindberg Magnus

Agrolog/Jordbrukare

Sibbo

48

Männikkö Kim

Butikschef/jordbr.

Kyrkslätt

47

Silfvast Bengt

Jordbrukare

Lappträsk

42

Knaapinen Olli

Agrolog/Jordbrukare

Raseborg

41

Himberg Henrik

Jordbrukare

Raseborg

41

Degerth Kerstin

Landsbygdsföretagare

Kyrkslätt

38

Tyskas Kim

Agrolog

Lappträsk

38

Anttas Per

Jordbrukare

Pyttis

34

Malmström Thomas

Jordbrukare

Esbo

34

Lampinen Ilkka

Agrolog/Jordbrukare

Borgå

32

Winqvist Anders

Jordbrukare

Tusby

32

Westerholm Henrik

Jordbrukare

Ingå

29

Jussi Pekkinen

Företagare

Borgå

26

Forsman Kim

Agronom

Ingå

25

Hildén Christian

Diplomekonom

Esbo

24

Yrke

Hemort

Röster

Ersättare i fullmäktige
Namn
Fredriksson Leif

VD

Sibbo

22

Hällfors Christoffer

Kontaktchef,pol.mag.

Helsingfors/Lappträsk

22

Wasström Niklas

Jordbrukare

Ingå

21

Silén Urban

Lantbruksföretagare

Bjärnå

20

Antman Robert

Jordbrukare

Mörskom

19

Ordningsföljden mellan de kandidater som har lika många röster avgjordes genom lottdragning
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Fyra nya namn
Till revirets fullmäktige hör 30 ordinarie medlemmar och 5 ersättare. Av de
nu valda är 4 nya. Medelåldern är 49
år och av de invalda ordinarie medlemmarna är 13 % kvinnor. Styrelsen består av 7 personer (enligt stadgarna 6 9). Till fullmäktiges viktigaste uppgifter
hör att välja styrelse samt att fastställa
verksamhetsplan och bokslut.
Juridiskt sett är reviret en lagstadgad skogsvårdsförening, i praktiken en
sammanslutning av skogsägare, som
är verksam på sydkusten från Hangö
till Pyttis. Medlemmarnas skogsareal uppgår till 166 000 hektar. Förutom de praktiska skogsvårdsåtgärderna som markberedning, plantering, och
vård av ungskog har en stor del av områdets skogsägare anförtrott virkesförmedlingen åt reviret. Skogsägarna ger
en fullmakt med vilken reviret kan förmedla virket åt virkesköpare. På årsnivå förmedlar reviret ungefär 710 000
kubikmeter virke.

PEFC-certifierat
Revirets skogsägare producerar
PEFC-certifierat virke,
ekologiskt och hållbart

PEFC/02-21-14
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MERVÄRDE ÅT DIN SKOG
Skogsreviret står till tjänst
Gratis rådgivning och lägenhetsbesök för alla medlemmar
Skogsvård
Virkesförmedling med konkurrenskraftiga sortimentsvisa priser
Intresseorganisation som bevakar medlemmarnas intressen i samband
med samhällsplanering
Gratis PEFC-skogscertifiering åt medlemmar
Skogsbruksplanering åt medlemmar
• 15 €/ha skogsmark
• 0 €/ha tvinmark, impediment
• Ingen grundavgift
• Silvanetti-webbtjänst gratis
• Mobil skogsbruksplan gratis
Värdering av fastigheter
Omfattande specialtjänster
Tidningen Skogsreviret 2 ggr/år
Landsbygdens Folk skogsägarnummer 3 ggr/år
Maaseudun Tulevaisuus skogsägarnummer 4 ggr/år
10 % rabatt på LokalTapiola Nylands skogs- och hemförsäkringar
Berättigad till SLC:s nationella medlemsförmåner
Mera information hittar du på www.revir.org och www.slc.fi

DU HAR SKOGEN – VI HAR RÅDEN

Vi gör mer för skogsägarna
Av revirets styrelse föreslagen
medlemsavgift för år 2017
Skogsägare

Grundavgift
Arealavgift
Maximiavgift

Stödande medlemmar och andra
medlemsgrupper

25 €
3 €/ha
1 000 €
25 €

OBS! Förrättningsavgifterna för medlemmar är ca
20 % förmånligare än för icke medlemmar. Om en
person eller en familj äger skog på flera olika sätt,
både enskilt och genom sammanslutning/dödsbo eller
makar som äger skog var för sig, kan man få befrielse
från flerdubbel grundavgift. I dessa fall ta kontakt
med din revirinstruktör eller revirets närmaste kontor.

Som medlem i Skogsreviret får man våra
mångsidiga tjänster till ett förmånligare
pris, samt tillgång till våra samarbetspartners medlemsförmåner. Medlemsavgiften,
som är avdragbar i skogsbeskattningen,
används bl.a. till certifiering av medlemmarnas skogar, vilket i praktiken är en
förutsättning för virkeshandeln idag.
Revirmedlemmarnas skogar är certifierade
enligt PEFC. Observera att då medlemskapet upphör slutar också skogscertifikatet
att gälla.
Välkommen att utnyttja våra tjänster
och medlemsförmåner!
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Niklas Björkell (Konepalvelu Hannus & Nyström), Ove
Simosas (Skogsreviret) och Klaus Yrjönen (Inspecta)

Årets revision
Text: Stefan Borgman
Resultatet från årets certifieringsrevision har färdigställts. Revisionen för det Södra området som omfattar Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Österbotten, Åland
samt Pargas och Kimitoön i Egentliga Finland, utfördes under hösten. Området som omfattas av certifikatet är 1,3 milj.
ha skogs- och tvinmark och berör 40 000 skogsägare. Revisionen resulterade i 1 avvikelse enligt PEFC FI 1001:2104
(Sätt att genomföra skogscertifiering) och 7 avvikelser enligt
PEFC FI 1002:2014 (Skogscertifieringens kriterier).
Granskningen av Skogsrevirets verksamhet utfördes
i Borgå. I samband med revisionen framkom inga brister,
utan verksamheten för vår del uppfyllde klart alla kriterier.

Sammandrag av avvikelserna:
PEFC FI 1001:2014
–– Ingen revisionsberättelse om hur certifieringsgruppens
verksamhet uppfyller kraven har tillsvidare uppgjorts.
–– Ingen beskrivning av gruppadministrationens verksamhetspraxis har levererats till PEFC Finland.

PEFC FI 1002:2014
Kriterie 5: Kvaliteten i skogsvårdsarbeten fastställs
–– Aktörerna som erbjuder skogstjänster till skogsägare har
inte heltäckande i bruk kvalitetsuppföljning för att kunna följa upp kvaliteten i arbeten som anknyter till skogsförnyelse och plantskogsvård.
–– I avtalen om skogstjänster mellan skogsägare och aktörer har man inte heltäckande förutsatt att aktören har en
kvalitetsuppföljning för att säkerställa kvaliteten på arbetet.
Kriterie 7: Hållbart uttag av energived
–– Hållbarheten vid uttag av energived kan inte bedömas
för att resultaten för både kvalitetsbedömningen av naturvården och aktörernas egen kontroll är bristfälliga
med tanke på utvärdering av hållbarheten.

Pekka Huikuri (Skogsreviret) och Klaus Yrjönen (Inspecta)

Kriterie 12: Kända livsmiljöer för hotade arter bevaras
–– Verksamhetsmodellen för att trygga hotade arter i
skogsbruket har inte tagits i bruk heltäckande.
Kriterie 14: Naturvårdsträd och död stamved lämnas orörda i skogsbruket
–– På basis av kvalitetsbedömningen av naturvården har
inte ett tillräckligt antal av naturvårdsträd lämnats kvar.
Kriterie 18: På iståndsättningsdiknings- och dikningshögläggningsobjekt tryggas vattenvården
–– Tillräckliga vattenskyddsåtgärder har inte verkställts
heltäckande då vatten leds till utfallsdiken från markberedningar.
Kriterie 21: De anställda har god grundkompetens
–– På basis av datainsamlingen har inte aktörerna heltäckande dokumenterat bevismaterial på att kompetensen
har säkerställts för de som utför arbeten.
–– På basis av datainsamlingen har inte arbetsgivarna tillräckligt med dokumenterat bevismaterial på att de upprätthåller och utvecklar de anställdas grundkompetens
under anställningsförhållandet.
Kriterie 22: Säkerhet i arbetet, arbetshälsa och jämställdhet tryggas
–– På basen av datainsamlingen har inte verksamhet som
upprätthåller arbetsförmågan ordnats heltäckande.
–– På basen av observationerna i terrängen har inte uppdragsgivarna säkerställt att tillräckliga färdigheter i förstahjälp finns på alla arbetsplatser.
–– På basen av observationerna i terrängen har inte företagshälsovård ordnats för alla arbetstagare.

Klaus Yrjönen (Inspecta), Hans Eriksson (Företagare) och
Torolf Finnbäck (Skogsreviret)

10

Eero Uggelberg
går i pension
Text: Ulrika Wahlberg

Eero Uggelberg, instruktör på Ekenäs-distriktet går i pension första januari 2017. Eero, som tidigare jobbat på Tehdaspuu och från 1.5.1980 på Fiskars skogsavdelning, blev
anställd på Västra Nylands privata skogsrevir 1.8.1988 som
arbetsledare på Ekenäs distrikt och Ekerö gård. Han har
varit verksam på samma område under alla år. Eero hade i
början fem skogsarbetare i tjänst och virket kördes i huvudsak ut med skogstraktorer från gårdarna i regionen. Förutom skogarna i Ekenäs skötte Eero också avverkningarna på
statens marker på Kimitoön i samråd med den lokala föreningen. Året efter anställningen gjordes en stor avverkning
ute på Strömsö i Ekenäs skärgård, och det minns Eero som
ett i sin tid verkligt stort projekt. Skogsarbetare och traktorer hade lånats in från granndistrikten för att bemästra de
stora volymerna.

År 2001 delades distriktet upp så att Eero tilldelades titeln instruktör och ansvaret för fastlandet och Lennart Biström i sin tur fick ansvar för skärgården samt Bioprojektet. Henrik Holmberg anställdes som arbetsledare. År 2012
tillkom delar av Karis och Pojo då distriktsgränserna ändrades till följd av personalförändringar. Samma år tillträdde
Johan Fagerström arbetsledaruppgifterna då Henrik Holmberg övergick i Nyveds tjänst.
Då skogsreviret datoriserades i början av 2000-talet och
personalen skulle lära sig att använda de nya Silvadata-programmen fick Eero fungera som stödperson för kollegorna.
Han kunde ”kapa” skärmen på distans och ge handräckning i hur man löser diverse problem. Datanisse- titeln har
han fått bära sedan dess, och han har i huvudsak skött dataproblemen och installationerna på Ekenäskontoret. Eero
blev också tidigt vald till arbetarskyddschef och har skött
dessa uppgifter i alla år.
Jobbets natur har ändrat mycket under årens lopp. Skogsskötseln var traditionellt långsiktig och man tänkte många år
framåt då beslut om åtgärder i skogen fattades. Många unga
skogsägare av idag är däremot mera kortsiktiga i sitt tänkesätt vilket gör att man måste lära sig själv att tänka om.
På frågan vad som varit bäst på Reviret svarar Eero
utan att tveka kollegerna. Sammanhållningen arbetskamrater emellan har varit mycket värdefull och den biten kommer han att sakna mest.
Efter pensioneringen har Eero många projekt som skall
slutföras. Den nya stugan invid Dragsviken skall målas, garage och uthus skall byggas. Dessutom skall hela gårdsplanen fixas och snyggas upp och eftersom den är bergbunden
så ger det lite extra utmaningar i val av planteringar och utformningar.
- Gräsmattor skall det åtminstone inte bli! säger Eero.
När hus och omgivning sedan är klara finns det planer
på resor till utlandet.
En del fiske skall det också bli nu när han bor nära havsstranden och har tillgång till fiskevatten.
Skötseln av ett litet skogsområde - en gammal åkerplantering - har Eero sparat till pensionsdagarna. Där skall han
gallra i egen takt och njuta av lugnet och skogsarbetet.
Eeros efterträdare Henrik Holmberg, som ju är bekant
med området och skogägarna från förut, skall under slutet
av november och hela december månad jobba tillsammans
med Eero så att övergången blir så smidig som möjligt.
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Henrik Holmberg tillbaka till Reviret
Text: Ulrika Wahlberg
Henrik Holmberg anställdes som Revirinstruktör
på
Ekenäs-området
15.11.2016. Han efterträder Eero Uggelberg som går i pension efter årsskiftet.
Henrik blev färdig skogsbruksingenjör från Yrkeshögskolan Sydväst
år 2000. Året därpå fick han tjänsten
som arbetsledare på Södra skogsreviret och skötte virkesdrivningarna på
Ekenäs-området där Eero Uggelberg
och Lennart Biström fungerade som instruktörer.
År 2011 övergick Henrik i Nyveds
tjänst och kom att sköta energivedshanteringen från Kimito i väster till
Vanda i öster. År 2013 delades området så att Henrik skötte området från
Ekenäs österut och David Lundqvist
övertog Hangö, Tenala och Kimito.
Henrik är bosatt i Barösund, ett
stenkast ifrån barndomshemmet. Han
är en passionerad jägare och spenderar
en stor del av sin fritid i skogen tillsammans med sina två jakttaxar. Just kän-

Text: Ulrika Wahlberg

nedomen om skogarna i området gjorde
att valet att återvända till revirets tjänst
kändes lätt. Skogsägarna, de han inte redan känner från tidigare, får han bekanta sig med så småningom och en del hinner han redan träffa under slutet av året
då han jobbar tillsammans med Eero.
- Att ta över stafettpinnen efter Eero
känns bra eftersom han skött sitt område omsorgsfullt, säger Henrik.
Som en stor utmaning i det kommande arbetet upplever han de arbetsdryga virkesdrivningarna och transporterna, som förorsakas av att kustremsan
ständigt pinas av återkommande vintrar med ofrusen mark, speciellt då efterfrågan är god och man borde få ut
mycket virke.
Henrik kan nås på numret:
0400-988327 eller på
e-post: henrik.holmberg@revir.org
Henrik Holmberg kommer att vara
ledig under tiden 1.8.2017 – 30.4.2018
och Eero Uggelberg anställs som vikarie.

Kristian Ginman

Henrik Holmberg har övergått i Södra skogsrevirets tjänst och hans efterträdare Kristian Ginman tillträdde
tjänsten som virkesförman på Nyved
15.10.2016.
Kristian avslutade sina studier på
skogsbruksingenjörslinjen i Novia i
Ekenäs år 2002 varefter han fick anställning som drivningsförman på Stora
Ensos Borgå-distrikt. Där jobbade han
till 2008 varefter arbetsplatsen var Stora Ensos Skogsservicepunkt i huvudstadens centrum. Där fungerade han
som rådgivare åt svenskspråkiga stadsskogsägare. Efter att familjen flyttade
till Åbo och arbetsresorna mellan Åbo
och Helsingfors började kännas för
långa, byttes skogen och skogstjänsterna till bankjobb i Aktia på Kimitoön.
Där handlade arbetsuppgifterna om allt

från kassatjänster till rådgivnings-, placerings- samt spartjänster.
Efter en tid flyttade familjen från
Åbo till hemgården på Kimitoön och
skötseln av åkrar och framför allt den
60 ha stora skogen tillkom Kristian.
Sysslorna på gården samt trebarnsfamiljen upptar det mesta av fritiden,
men nu och då har han också tid med
lite jakt och fotboll i oldboys-klassen.
Kristian och Henrik har jobbat tillsammans under en månads tid och
kommer säkert också en tid framöver
att ha mycket kontakt då nya dataprogram och ett stort nytt arbetsfält skall
bemästras.
Kristian nås på telefonnummern:
0400-788038 eller via
e-post: kristian.ginman@nyved.fi
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SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING FÖR SYDKUSTENS SKOGSÄGARE
Gullö gård, Raseborg 20.10.2016

Individuella tävlingen för skogsägare (72 deltagare)

Lagtävlingen för skogsägare (24 lag)

Namn

Förening

Stämpling Värdering Totalt

1.

Nylund Gösta

Södra skogsreviret/Lovisa I

55

101

156

Förening & Namn

Värdering Totalt

2.

Selén Stefan

Södra skogsreviret/Sibbo I

60

96

156

Lehtinen Mika

97

153

3.

Holmberg John

Södra skogsreviret/Västra VII 54

100

154

Lönnroth Niklas

96

153

4.

Lehtinen Mika

Kimitonejden III

56

97

153

Lehtinen Seppo

82

135

5.

Lönnroth Niklas

Kimitonejden III

57

96

153

6.

Wiksten Johan

Södra skogseviret/Borgå I

60

93

153

7.

Seijamaa Reijo

55

97

152

Nylund Gösta

101

156

1. Kimitonejden III

441

2. Södra skogsreviret/Lovisa I

429

8.

Österlund Klas

Södra skogsreviret/Västra V

57

91

148

Smeds Anders

89

143

9.

Wasström Niklas Södra skogsreviret/Västra III

58

90

148

Björkas Bo

71

130

10. Enholm Herbert

Södra skogsreviret/Sibbo II

60

88

148

11. Fabritius Erik

Södra skogsreviret/Lovisa V

64

84

148

12. Mårtensson Kim Södra skogsreviret/Lovisa III

57

88

145

Wiksten Johan

93

153

13. Nylund Tom

Södra skogsreviret/Lovisa III

57

87

144

Blomqvist Olof

80

136

14. Smeds Anders

Södra skogsreviret/Lovisa I

54

89

143

Andersson Paul

80

135

65

78

143

15. Knaapinen Olavi Kimitonejden V
Bästa värderare: Gösta Nylund
Bästa stämplare: Olavi Knaapinen

3. Södra skogsreviret/Borgå I

424

13

Gösta Nylund, Stefan Selén, John Holmberg
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Generationsväxling
Text: Senior Manager Harri Pettersson, Ernst & Young
Regeringsprogrammets riktlinjer gällande beskattning börjar förverkligas
nu även inom jord- och skogsbruksbeskattningen. I enlighet med regeringens
skattepolitik eftersträvas i synnerhet
underlättande av generationsväxlingar
på skogsbruksenheter för att få virke
vidare, i syfte att stöda skogs- och bioekonomisektorn.
Regeringen har denna höst lämnat
riksdagen propositioner om företagaravdrag, skogsgåvoavdrag samt lindringar av arvs- och gåvobeskattningen. Lagarna, i enlighet med propositionerna,
avses träda i kraft vid ingången av 2017.

Företagaravdrag
Enligt regeringspropositionen införs ett
s.k. företagaravdrag för andra företags-

former än aktiebolag och andelslag.
Företagaravdraget är ett kalkylmässigt avdrag på 5 procent, som dras av
det beskattningsbara nettoresultatet. I
jordbruk och näringsverksamhet gäller avdraget det positiva nettoresultatet, dvs. företagaravdraget kan inte öka
den fastställbara förlusten. Syftet med
företagaravdraget är att kompensera de
övriga företagsformernas (personbolag,
företagare) gångna års utveckling, där
aktiebolagens skattesats sjunkit till nuvarande 20 procent.
Enligt regeringspropositionen skulle företagaravdraget inom skogsbruk
även ha innehållit en nedskärande mekanism, genom vilken eventuella fastställbara förluster skärs ned med 5 procent. Riksdagens finansutskott beslöt
att radera denna mekanism i sitt betän-

kande. I praktiken betyder företagaravdraget inom skogsbruk att kapitalinkomstskattesatsen egentligen sjunker
från 30 procent till 28,5 procent och
för kapitalinkomster över 30 000 euro
från 34 procent till 32,3 procent. Finansutskottet föreslog även i sitt betänkande att skattesatsen för samfällda
skogar skulle sänkas från 28 procent
ned till 26,5 procent.

Skogsgåvoavdrag
Skogsgåvoavdraget är ett specialavdrag
som görs från skogsbrukets beskattningsbara resultat. Avdragsgrunden bestäms på basis av beloppet av gåvoskatt
som betalats i tiderna. Skogsgåvoavdraget gäller endast nya gåvor från och
med början av nästa år och tillämpas
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inte på gåvor av skogsbrukslägenheter
som ansetts vara generationsväxlingsgåva, dvs. där skog givits som gåva som
en del av en gårdsbruksenhet som bedriver jordbruk. Skogsgåvoavdragets formel är rätt komplicerad: av den betalda
gåvoskatten för skogsbrukslägenheten
som kommer att ges som gåva, uträknas en proportionell andel som motsvarar det kommunspecifika hektarvärdet i
enlighet med värderingslagen för arealen som ges som gåva, till den del som
överskrider 30 000 euro och multipliceras med en koefficient på 2,4. Skogsgåvoavdraget bör användas inom 15
år från att gåvan erhållits. Därtill skall
skogsgåvoavdraget göras från nettokapitalinkomsterna efter alla andra avdrag och kan därmed inte ge upphov till
en fastställbar förlust. Det är alltså inte
klart att den skatteskyldige alltid kan
utnyttja sitt skogsgåvoavdrag. Det bör
även noteras att skogsgåvoavdraget är
personligt och kan inte överlåtas.
Skogsgåvoavdraget är en mycket
komplicerad bestämmelse som kan förorsaka oförutsedda slutresultat. Om en
skatteskyldig inom 15 år efter det att
gåvan blivit tilldelad överlåter minst
10 procent av arealen av de skogsfastigheter som den skatteskyldige erhållit
som gåva, återförs ett belopp som motsvarar de skogsgåvoavdrag som gjorts,
förhöjt med 20 procent, till den skatteskyldiges beskattningsbara inkomst.
Begreppsmässigt är skogsgåvoavdraget
nära det gamla skogsavdraget, men den
ifrågavarande bestämmelsen är naturligtvis totalt olikartad, var den mest betydande skillnaden är att skogsavdragsgrunden uppstår endast vid överlåtelse
mot vederlag. Utnyttjandet av skogsavdraget är inte tidsbegränsat och det kan
dras av från inkomsterna av virkesförsäljning, fastän detta skulle resultera i

en förlust för skogsbruket. Då skogsavdraget och skogsgåvoavdraget jämförs kan man inte undvika att dra den
slutsatsen att det nya skogsgåvoavdragets betydelse för den skatteskyldige är
märkbart mindre än det gamla skogsavdragets. Förutom detta ger den gamla skattelättnaden vid generationsväxling, vars förutsättning är att fortsätta
bedriva jordbruket, i normala fall en
överlägset större gåvoskattsbesparing
gentemot skogsgåvoavdraget.

Arvs- och gåvobeskattningens lindringar
Regeringen står i beråd att föreslå genomgående skattelättnader inom arvsoch gåvobeskattningen. I syfte att underlätta generationsväxlingar utvecklas
skattesystemet så att det gynnar gåvor,
för att arrangemangen för generationsväxlingarna skulle göras i tid och under
tiden då parterna ännu är vid liv. Skattesatserna sänks i klass I och II bl.a. så
att högsta klassen (andelen över 1 miljon euro) i gåvobeskattningen sänks
från 20 procent till 17 procent. Motsvarande sänks skattesatserna i arvsbeskattningen från 20 procent till 19 procent för arv över 1 miljon euro. Nedre

Johan Engstrom
Verkställande direktör
0400 304 963
johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
Virkesförman
0400 304 173
kaj.linden@nyved.fi

gränsen för beskattningsbar gåva, dvs.
totalt skattefri gåva, höjs från 4000
euro till 5000 euro, men nedre gränsen
för beskattningsbart arv hålls oförändrad vid 20 000 euro. Det kan noteras
att regeringen från första början planerade större skattelättnader än den nuvarande regeringspropositionen.
Regeringen lämnade också riksdagen en proposition om utvidgandet
av skattelättnaderna för generationsväxlingar i lagen om skatt på arv och
gåva (ArvsskatteL 55 §) att även täcka
minderåriga arvtagare. Just nu kräver tillämpningen av skattelättnadsbestämmelsen för generationsväxling att
mottagarna är myndiga, då företaget
som fortsätter drivas är ett aktiebolag,
eftersom en minderårig inte kan agera
som ett aktiebolags verkställande direktör eller styrelseledamot.
Den 17.11.2016 drog regeringen
dock tillbaka sin proposition, eftersom
det verkade som att propositionen möjligtvis även behandlas i grundlagsutskottet, där arv- och gåvoskattelagens
grundlagsenlighet inte tidigare utvärderats. Endast tiden kommer att utvisa
om skattelättnaderna vid generationsväxlingar utsätts för krav på förändring i framtiden.
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