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Abstrakt
I detta examensarbete lyfter jag fram hur skogsägarstrukturen sett ut tidigare och
hurudan utveckling, som har skett. Skogsägarstrukturens utveckling sammanfattas
utgående från tidigare tillgängliga undersökningar. Examensarbetet består av en
litteraturdel, en case-undersökning och en empirisk del.
Medelåldern på landets skogsägare har de under senaste åren haft en stigande trend.
Största delen är pensionärer, som kanske inte har intresse eller ork att utnyttja skogens
potential. Det har bidragit till att statliga instanser försöker komma på lösningar för att få
skogarna till yngre generationer.
Skogsgåvoavdraget spelar en stor roll i examensarbetet. Syftet är att göra
förutsättningarna för avdraget och hur man ska yrka på skogsgåvoavdraget i
beskattningen mera begripligt för en skogsägare. Detta ämne anser jag vara aktuellt,
med tanke på den åldrande skogsägargruppen.
Även andra fastighetsöverlåtelsemetoder sammanfattas, med stor vikt på
generationsväxling av skog inom släkten.
Det finns ingen uppdragsgivare, men jag har fått värdefulla råd och vägvisning av Mårten
Lövdahl på Finlands Skogscentral.
En anledning till varför jag valt detta ämne är att jag själv gått igenom en
generationsväxling med mina farföräldrar. I mitt fall var det fråga om ett vanligt
fastighetsköp mellan släktingar.
Ämnet kan för många vara väldigt känsloladdat och kräver mycket diskussion mellan
parterna ifråga. I slutändan är en generationsväxling eller en fastighetsöverlåtelse ett
måste, så varför inte utföra den med en bra planering för att uppnå ett optimalt lyckat
resultat?
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Tiivistelmä
Tässä opinnäytetyössä käsittelen metsänomistajarakenteen kehitystä. Olen tehnyt
tiivistelmän metsänomistajarakenteen kehityksestä jo olemassa olevien tutkimusten
pohjalta. Opinnäytetyö koostuu kirjallisuusosiosta, case-tutkimuksesta ja empiirisestä
osiosta.
Metsänomistajien keski-ikä on viime vuosina ollut nousussa. Suurin osa on eläkeläisiä,
joilla ei välttämättä ole aikaa tai voimia hyödyntää metsän täyttä potentiaalia. Se on
johtanut siihen, että valtiolliset instanssit yrittävät löytää ratkaisuja siirtääkseen metsät
nuoremmille sukupolville.
Metsälahjavähennys on suuri osa opinnäytetyöstä. Tärkeää on selventää
metsänomistajalle järkeenkäyvällä tavalla tämän vähennyksen vaatimuksia ja kuinka
tehdä siitä vaade verotuksessa. Aihe on mielestäni ajankohtainen myös kun otetaan
huomioon metsänomistajien ikääntyminen.
Tulen myös käsittelemään muita kiinteistönsiirtomenetelmiä painottaen suvunsisäisiä
sukupolvenvaihdoksia metsäkiinteistöillä. Opinnäytetyöllä ei ole tilaajaa mutta olen
saanut paljon arvokkaita neuvoja Mårten Lövdahlilta Suomen Metsäkeskuksesta.
Syy sille miksi valitsin tämän aiheen on että olen itse tehnyt sukupolvenvaihdoksen
isovanhempieni kanssa. Minun tapauksessani kyse oli tavallisesta kiinteistökaupasta
sukulaisten kesken.
Aihe voi olla monille hyvin arka ja vaatii asianosaisilta paljon keskustelua. Loppujen
lopuksi sukupolvenvaihdos tai kiinteistönsiirto ovat välttämättömiä, miksei siis tehdä ne
älykkäällä tavalla ja siten saavuttaa optimaalinen ratkaisu?
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In this thesis I will deal with the development of forest ownership structure. The
development of forest ownership structure is going to be summed up based on already
existing research. The thesis contains a literature part, a case survey and an empirical
part.
The average age of forest owners has risen during the last few years. Mostly retired
people, who do not necessarily have the time or energy to use the full potential of the
forest. This has led to the point that the state tries to find solutions to transfer the forest
estate to younger generations.
Tax reductions for gifts in the form of forest has a big part in this thesis. The purpose is to
clarify the terms of this tax reduction to the forest owner. I think the subject addresses
modern issues, taking the aging of the forest owners into consideration.
I will also deal with other ways of transfering ownership of real estate, highlighting
generational shifts. The thesis isn’t ordered by anyone, but I have received valuable help
from Mårten Lövdahl at Suomen Metsäkeskus.
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1 Inledning
I Finland äger 632 000 personer minst 2 hektar skog, varav 26 % äger skog via dödsbon. I
hektar blir det 10,5 miljoner hektar som ägs av privatpersoner vilket utgör 60 % av hela
Finlands skogsareal, resten ägs av staten, aktiebolag, kommuner, församlingar och
samfällen. (Skogsägarna, Skogsägande)
Då man ser på den stigande åldern bland skogsägare så kan man konstatera att det snart
kommer att ske en stor del ägarbyten. Jag tror att orsaker till detta fenomen är känslomässiga
värderingar och strävan till att behålla sin skog, som ekonomisk reserv för tuffare tider.
Ägarbyten blir ofta framskjutna till dödsbon och tvister uppstår lätt.
Verksamhetsmiljön i skogsbruket är i stark förändring. Man försöker minska regleringen och
istället gynna konkurrensen för skogsentreprenörer och marknadsbaserad företagsamhet.
Man har med hjälp av en ny skogslag, som kom i kraft 2014, åstadkommit friare händer åt
skogsägaren angående skötsel och avverkningsbeslut.
Skogscentralen försöker främja generationsskiften som sker före en markägare avlider och
skogen blir en del av ett dödsbo. Detta kan göras med skattelindringar på olika överlåtelser.
En av dem är skogsgåvoavdraget, som kom i kraft 1.1.2017. Syftet med denna skattereform
är att befrämja företagsmässigt skogsbruk och utöka storleken på skogsfastigheterna genom
att främja generationsskiftena som skogsägarna gör under sin livstid. Reformen påverkar
alltså inte gåvoskatten, utan den ger möjlighet att göra avdrag på virkesaffärer efter
överlåtelsen av fastigheten. (Finlands skogscentral, Det ska bli mer lockande att ge
skogsfastighet i gåva)

Syfte
Syftet med arbetet är att beskriva skogsägarstrukturens bakgrund i Finland och hur
utvecklingen har framskridit till nuläge samt presentera olika alternativ för att öka intresset
för generationsväxlingar.
Skogsfastigheterna blir konstant fler och mindre för att generationsväxlingen så ofta blir
framskjuten till dödsbo. Det blir ofta tvister då egendom övergår till ett dödsbo utan
1

testamente eller annan planering och åtgärder. Detta försöker man undvika med
gåvoskattelättnad som lockbete.
Jag har valt att fokusera mycket på skogsgåvoavdraget, eftersom det är väldigt aktuellt.
Avsikten är att förtydliga och klargöra skogsgåvoavdragets villkor och nytta för skogsägare.
Olika begrepp och bestämmelser som är centrala för att förstå innehållet kommer att
förklaras och förtydligas.

Målgrupp för examensarbetet
Jag hoppas att detta examensarbete kunde ge kunskap och motiveringar åt skogsägande
familjer, som planerar att göra en generationsväxling. Dagens urbana skogsägare vet tyvärr
väldigt lite om sin skog och hur den ska förvaltas. Det är omöjligt att säga vilket alternativ
till generationsväxling, som är bättre än något annat, eftersom variablerna i ämnet är så
många. Därför är det viktigt att ha ett grundkunnande i skillnaderna på överlåtelsesätt. Ämnet
är väldigt komplext, för att man måste beakta känslomässiga ståndpunkter parallellt med
ekonomisk strävan.
Dessutom tror jag att det finns många, som är intresserade av hur skogsägandet i Finland har
utvecklats. Examensarbetet omfattar utvecklingen av skogsägarstrukturen från början av
1900-talet till dagsläget.

Begrepp



Dödsbo = (stärbhus) Den krets av människor som har rätt att delta i gemensam
förvaltning av kvarlåtenskap. Delägarna i ett dödsbo med vissa begränsningar av
arvingar, förvärvare genom testamente och änka/änkling.



Beskattningsgrund = Det belopp på vilket beskattningen verkställs. Till exempel
arvskattens skattegrund består av den ärvda förmögenhetens gängse värde.



Bröstarvinge = Den avlidnes barn eller barnens avkomma i rakt nedstigande led.



Generationsskifte = Byte av en egendoms eller företagsägare i nedstigande led.



Gängse värde = Den summa som är det sannolika priset om egendomen skulle säljas.
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Lägenhet = Ett eller flera skogsskiften som hör till samma ägare. Ordet har också
andra betydelser i allmänt språkbruk.



Samfälld skog = (Samfällighetsskog, allmänningskog) Ett till flera fastigheter
gemensamt hörande skogsområde, vilket förvaltas i enlighet med lagen om samfälld
skog och vars avkastning delas i förhållande till andelar.



Styckning (av fastighet) = Fastighetsförrättning där ett område som har askiljts från
en fastighet ombildas till en skild fastighet eller fogas till en annan fastighet.
Styckning innefattar markering och öppning av råar i terrängen samt förändringar i
fastighetsregistret.



Värdering (av skogsfastighet) = Fastställande av kalkylerat penningvärde för en
skogsfastighet med nyttjande av skogstaxerings- och skogsvärderingsmetoder.

(Hakkarainen, J., m.fl., 2015, s.344-348)
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2 Skogsägande
Efter de senaste krigen kom Finland på fötter igen, till stor del tack vare skogen.
Användningen av skog ökade i så stor utsträckning, att det på 1950-talet avverkades mera
än skogstillväxten. Skogsbruket effektiverades och i snabb takt växte produktionen av virke
till industrin, så mycket att annat nyttjande av skog blev lidande. På 1970-talet hade den
effektiverade skogsodlingen resulterat i att tillväxten igen var större än uttaget ur skogarna.
På 1970-talet började diskussionen om skog ändra till att omfatta även mångbruk av skogen.
Mångbruk har egentligen mycket längre tradition än skogsindustrins utnyttjande av
skogsresurserna. Miljömedvetande och dess krav på skogens mångbruk och naturskydd
ökade på 1980-talet. Efter 10 år av kamp blev gröna värden redan en stor del av skogsbrukets
vardag. (Hetemäki, L., Niinistö, S., Seppälä, R. ja Uusivuori, J., (toim.) 2011, s. 22 - 25).
Så småningom har också olika tjänster, främst naturturism fått status som en näring. Ett nytt
påhitt var det inte frågan om denna gång heller. Det grundades nämligen nationalparker för
turism redan på 1930-talet, exempelvis Koli lockade naturturister redan på 1800-talet.
(Hetemäki, L., m.fl. 2011 s. 25).
Utbudet på skogstjänster och produkter har fortsättningsvis växt på 2000-talet trots att
produktionen på många papperssorter och sågvara har minskat. Skogen har stärkt sin
ställning på nytt och spelar en viktig roll i kampen mot globala uppvärmningen som
kolsänka. (Hetemäki, L., m.fl. 2011 s.23 - 25).

Skogsägandets början i Finland
Det privata skogsägandet har långa traditioner i vårt land. Redan på 1300 - 1400-talet
beviljades permanenta skogsanvändningstillstånd för bosättningsverksamheten på privata
fastigheter. Syftet med bosättningsverksamheten var att samla in mera skattemedel åt kronan
genom att befolka ödemarkerna och utnyttja större landarealer. (Wirilander, J. 2003, s. 13)
Skogen runt bosättningar räknades höra till jordbrukarna. Betesmarken och skogarna
användes gemensamt av alla, vilket ledde till en slösaktig skogsanvändning. Skogarna längre
bort betraktades som ”allmänning” och därför kunde nybyggare slå sig ner. (Linnamies, O.
1970, s.108 - 114).
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1542 kunggjorde Gustav Vasa att alla obebyggda ödemarker skulle vara kronans egendom.
Då lades grunden till statliga skogsägandet i Finland. 1683 skulle rågång genomföras,
eftersom gränserna för skogsägorna var oklara. 1775 påbörjades storskiftet som senare
övergick i nyskifte. (Linnamies, O. 1970, s.108 - 114).
1851 kunde man hyra kronotorp förmånligt av staten. Senare kom torparlagen (1918) och
Lex Kallio (1922) som gjorde att 100 000 nya hemman bildades. Åren 1918 - 1970 övergick
3 miljoner hektar skogsmark (statsägd och bolagsägd) i privat ägo. Utvecklingen vände då
kolonisationsverksamheten upphörde på 1970-talet och staten började köpa tillbaka
skogsområden. (Linnamies, O. 1970, s.108 - 114).

Skogsägandet i Finland nu
Skogsbruket och speciellt skogsägarstrukturen är i en övergångstid. Den yngre generationen
tar snart över de finska skogarna och en minskning av den genomsnittliga arealen på
skogsfastigheterna förutspås. Skogen förknippas inte längre som endast en ekonomisk
nyttighet som bidrar med likvider vid avverkningar, utan den skapar möjligheter till olika
aktiviteter som bär- och svampplockning och naturturism som har blivit trender detta
århundrade. (Hetemäki, L., m.fl. 2011, s.36).
Skogsägandet har också gjorts ekonomiskt lättare med statens hjälp på senare tid. Man har
med friare lagar för användning av skog och med lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk (KEMERA) gjort stora framsteg.
Av Finlands skogsareal fördelar sig skogsägandet på privatpersoner 53 %, staten 35 %,
bolagen 7 %, andra 5 %. (Peltola, A. 2014, s.33).

Diagrammen beskriver ägandestrukturen årsvis för de olika ägandeformerna, diagram 1
enligt antalet skogsfastighetshelheter och diagram 2 enligt skogsmarkens areal.
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Diagram1. (Mat- och naturresurs-statistikens e-årsbok 2015, s.45)

Diagram 2. (Mat- och naturresurs-statistikens e-årsbok 2015, s.45)

I huvudsak ägs de finska skogarna av privatpersoner, d.v.s. vanliga familjer. Av
skogsbruksmark som används för virkesproduktion, ägs 61 % av arealen av privata
skogsägare, vilket framgår av diagram 2. Ser man på virkesvolymen så är denna andelen 70
%, vilket beror på att privata ofta äger skog på de bördigare markerna i Södra Finland. Till
stor del befinner sig statliga skogarna i norra Finland på en lägre producerande mark.
(Hänninen, H., m.fl., 2015, s.12)
6

I och med att en stor del av skogarna ägs av privatpersoner, så är tillväxten och den totala
trädvolymen koncentrerad på dem, som diagram 5. visar.
I diagrammen 1 och 2 ser man inte så lätt några förändringar under dessa 3 år, eftersom det
är så stort antal fastigheter och hektarmängder i y-axlarna. Däremot visar diagram 3 att det
skett

tydliga

förändringar

i

mängdfördelningen

mellan

dödsbon

och

skattesammanslutningar. Totala arealen för dödsbon i Finland är 1 083 396 ha, och
skattesammanslutningar 1 721 449 ha. (Hänninen, H., Karppinen, H. och Leppänen, J., 2011
s.56)

Diagram 3. Utvecklingen av antalen dödsbon och skattesammanslutningar. Dödsbon
presenteras med blå linjen och skattesammanslutningarna med orange.
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3 Förändringar i skogsägandet
Historisk forskning har påvisat att den tidiga kolonisationens spridning i Finland inte har
skett genom bildandet av byar, utan genom att bygga enskilda hus i ödemarken. Dessa
enskilda hus har senare bildat byar, antingen genom hushållets splittring eller genom att
närliggande bebyggelse har anslutit sig till en ekonomisk enhet. (Linnamies, O., 1970, s.108)
Ägarstrukturen har inte genomgått någon stor förändring på 1900-talet, vilket diagram 4.
visar. Nämnas kan att det privata skogsinnehavet har ökat en del på statens bekostnad i mitten
på 1900-talet. 1937 stiftades en lag som gjorde att torparna fick inlösa fastigheter som de
tidigare betalt hyra för. Det resulterade i 100 000 nya skogslägenheter på en areal av 2,8
miljoner hektar. (Järveläinen V. 2007, s. 14)
Förändringen i skogsinnehavet mellan privata ägare och staten som började ungefär 1940
har sin förklaring i andra världskriget. Det privata skogsägandet ökade under och efter andra
världskriget, och skogsöverlåtelserna åt befolkningen skedde på den tiden oftast från staten.
Denna förändring mellan privata skogsägare och staten syns i diagram 4. I samma diagram
framgår också kolonisationsverksamheten för karelarna som hade blivit utan hem efter
krigen. (Järveläinen V. 2007, s. 15)
På 1800-talet fick skogsbolagen köpa billig skogsmark av privata skogsägare p.g.a. att
”vanligt folk” inte visste att skog hade blivit värdefullare. Skogsbolagens rättigheter till
skogsköp blev begränsat 1915 och endast jordbrukslägenheter fick köpa skog. Detta
kringgick bolagen genom att grunda bulvanföretag och fortsatte med skogsköpen. Man
stiftade ny lag 1925 som tvingade skogsbolagen att återlämna den olagligt inköpta skogen.
Denna lag ledde till att skogsbolagen fick överlämna en stor skogsandel åt nya torpare och
kolonisationen. År 1965 ägde bolagen 1 398 000 hektar skogsareal, alltså 6,3 % av hela
Finlands skogsmark. År 2012 var arealen bolagsägda skogar 1 555 397 ha vilket motsvarar
9 % av totala arealen.

De huvudsakliga skälen till att skogsbolagen ville köpa skog:
1. Det uppstod möjligheter att skaffa mark till ett förmånligt pris;
2. Strävan till att bli delaktig i trädens och skogens värdeökning;
8

3. Viljan att säkra tillgången på råvaran;
4. Strävan till att kunna påverka råvarans pris med hjälp av den egna skogen;
5. Möjligheten att få inkomster som inte påverkar skogsskattens storlek, och
investerandet av inkomsterna i den egna industrin möjliggör bokföringstekniska
avskrivningar.
(Linnamies, O. 1970, s.111-114. Aarre Peltola, 2014 s.44, 56)

Diagram 5. visar de olika skogsägarnas andel av skogsmarken
angiven som miljoner hektar samt virkesvolymen och
tillväxten angivna i miljoner m³.. (Peltola, A. 2014 s.41)

Diagram 4. Beskriver förhållandet i ägande av skogsmark under ett tidsperpektiv från
1920 till 2006. (Hänninen, H., 2008, s.28)

Skogsbruk vid sidan om jordbruk
En förändring har också skett genom, att den traditionella länken mellan att vara jordbrukare
och idka skogsbruk vid sidan om numera är mycket mera sällsynt förekommande än tidigare.
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Ända fram till 1960-talet ägde jordbrukarna merparten av privata skogarna.
Näringsstrukturens snabba förändring ledde till att befolkningen flyttade från landsbygden
till städerna i södra Finland och till Sverige, vilket resulterade i att strukturen på
privatskogsägarkåren förändrades enligt diagram 6. Jordbrukarnas andel av skogsägarkåren
hade halverats på 1980-talet och är idag endast 20 %. Med avseende på arealen
skogsbruksmark dominerar jordbrukarna fortfarande med en tredjedel. (Hänninen, H.,2008
s.29)
Även om jordbrukarna blivit färre så äger de fortfarande en stor del av finska skogarna. Detta
beror på att enskilda jordbrukare besitter relativt stora skogsområden, vilket framgår av
diagram 6.
Andelen företagare med jordbruk som huvudsyssla har minskat från 22 % till 16 % på 10 år
beträffande antal. (Hänninen, H., m.fl., 2011, s.66)

Diagram 6. beskriver utvecklingen av skogsägandet bland jordbrukare 1970 - 2003. Den
gröna linjen visar procentuella andelen av skogsarealen och den röda linjen visar
procentuella andelen av lägenheterna. (Hänninen, H., 2008, s.29)

Dagens skogsägare är allt oftare annat än jordbrukare och bor permanent utanför
skogsfastigheten som pensionärer. Det finns ägargrupper som bedriver skogsbruket aktivt
och som tycker att regelbundna virkesinkomster är viktiga, men det finns också ägargrupper
som framhäver vikten av rekreation och andra värden. (Ihalainen 1992, Karppinen 2000,
Tikkanen 1978).
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Åldersutveckling

Diagram 7. beskriver procentuella fördelningen av skogsägare enligt åldern.

Min tolkning av utvecklingen är att antalet gjorda generationsväxlingar till unga nya
skogsägare har minskat. Därmed är de två större segmenten i diagram 7 helt väntade,
eftersom generationsväxlingens övertagande part allt oftare hör till någon av dem.
Skogsfastigheterna går oftast i arv, hela 45 % av skogsägarna har fått sin skogsfastighet i
arv. De yngsta skogsägarna har enligt undersökningen oftast köpt sin skogsfastighet av
föräldrar eller släktingar, medan de äldre har fått sin skogsfastighet genom arv.
Skogsfastigheterna under 10 hektar är oftast överlåtna genom arv eller gåva. Ju större
skogsfastighet, desto oftare är den köpt av föräldrar eller släktingar. (Hänninen, H., m.fl.,
2011, s.38 - 39)
Den enda bidragande faktorn som tydligt konstaterats påverka virkesutbudet är åldern, de
äldre skogsägarna säljer mindre än de yngre. Delvis förklaras detta med människans
konsumeringsbehov i olika åldrar och olika generationers särdrag. Leveransaffärer väntas
minska under de kommande åren, vilket orsakas av både ökad ålder bland skogsägarna samt
distansskogsägande. Den trenden kommer att öka efterfrågan på skogsvårdstjänster från nya
företagare. (Hänninen, H., 2008, s.32)
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Skogsägarnas boningsort
Urbaniseringen syns helt tydligt i diagram 8, eftersom andelen skogsägare, som bor i
städerna har ökat. Det är sannolikt att andelen distansskogsägare ökar snabbt mellan åren
2015 - 2025 då de stora åldersklasserna (1945 - 1950 födda) överlämnar sina
skogsfastigheter till de yngre generationerna. Av dagens skogsägare är 90 % födda på
landsbygden medan deras arvingar oftast är födda i städerna. (Hänninen, H., 2008, s.31)

Diagram 8. visar boningsort som procentuell fördelning mellan antalet skogsägare.

Medelavståndet från skogsägarens boningsort till skogsfastigheten för dem som varken bor
på samma fastighet eller i samma kommun är 193 km i hela landet, inom kustregionen är
medelavståndet 111 km. (Hänninen, H., m.fl., 2011, s.91)
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Skogsägarnas fördelning på olika yrken

Diagram 9. Beskriver utvecklingen av skogsägarnas fördelning på olika yrken.

Andelen lönetagare har stannat på en 30 procents nivå, vilket beror på att man ofta blir
skogsägare först som pensionär. Andelen företagare, förutom jordbruksföretagare, har
fortsatt växa i måttlig takt, som diagram 9. visar. (Hänninen, H., m.fl., 2011, s.40)
Under senaste årtiondet diskuterades det om andelen kvinnliga skogsägare kommer att öka.
Läget har ändå bibehållits ganska stabilt på ungefär en fjärdedel kvinnliga skogsägare enligt
diagram 10. Kvinnornas andel torde ändå vara högre än detta, vilket förklaras med att män
oftare ansvarar för skogsskötseln om man äger skog tillsammans, och därmed oftare besvarar
enkäten och får en synligare roll. (Hänninen, H., m.fl., 2011, s.42)
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Förändringar i könsfördelning

Diagram 10. Presenterar utvecklingen av fördelningen mellan kvinnliga och manliga
skogsägare i procent.

Passivitet i den förändrade skogsägarkåren
Ekonomiskogarna i Finland ägs till 61 % av privata personer och deras sammanslutningar,
vilket betyder att skogsindustrin är beroende av dem. Det har gjorts en undersökning i ämnet
som heter Metsäammattilaisten näkemyksiä metsätaloudellisen passiivisuuden syistä. I
undersökningen, som besvarades av närmare 600 skogsfackmän, har man undersökt olika
faktorer och deras inverkan på skogsägarens passivitet. (Pynnönen, S., Haltia, E., Rämö, A.
2017. s.6)
De största orsakerna till passiviteten var att skogsägaren inte känner till de ekonomiska
möjligheterna med skog (73 %), skogsägarens höga ålder (69 %) och oenighet mellan
skogsfastighetens ägare (67 %). (Pynnönen m.fl.,2017. s.17)
Faktorerna som minst påverkade i skogsägarnas passivitet var att man inte visste var
skogsfastigheten befinner sig (5 %), att skogsägaren lade stor vikt på skyddande av skogen
(10 %) och att man betonade rekreation som mål med skogsanvändningen (13 %).
(Pynnönen m.fl., 2017. s.17)
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I undersökningen frågades också efter fritt formulerade motiveringar till passiviteten. Där
var det tydligare att orsaken ligger på massavedspriset och brist på efterfrågan på virke. Det
lyftes också fram att man vill skydda skogarna genom att hålla dem utanför ekonomiskt bruk,
trots att detta svar var ganska ovanligt i enkätdelen. (Pynnönen m.fl., 2017. s.36)
Som en viktig aktiveringsmetod lyftes olika skattelättnader fram och att man kunde undvika
vissa kostnader genom att aktivt sköta och hugga sin skog. Dessa metoder anses vara
problematiska,

eftersom

ekonomiskogsbruk

inte

är

den enda

möjligheten

till

skogsanvändning. Man borde också kunna avgöra, när skogsskötseln är ”tillräckligt bra” och
vilken myndighet, som skulle fungera som granskare. (Pynnönen m.fl., 2017. s.59)
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4 Varför vill man äga skog
Det är värt att notera att skogsbruket är en form av samproduktion där det produceras bär,
svamp, vilt, rekreation och naturskydd parallellt med virket. Alla produkter har inte
nödvändigtvis en marknad eller ett marknadspris, och skogsägaren äger inte heller dem alla.
Den förnyade skogslag som trädde i kraft i början av år 2014 har ökat skogsägarens
möjligheter att använda och sköta sina skogar i enlighet med sina egna målsättningar. Det
här har samtidigt förbättrat förutsättningarna att bedriva lönsamt skogsbruk. (Tilli, T. och
Roms, M. m.fl., Skogsbrukets handbok, 2015, s.259)

Enligt diagram 11. var det vanligast att man hade flera olika mål med skogen. Den gruppen
har minskat en aning, 4 procentenheter på 10 år. Även den näst vanligaste gruppen, de som
svarat rekreation som mål, hade minskat en aning. Spridningen av skogsägarna mellan
grupperna har blivit jämnare, eftersom de största gruppernas andel blivit mindre, och de
mindre grupperna blivit större. Slutsatsen som man kan dra av undersökningen är att
ekonomin har börjat spela större roll hos skogsägarna. (Hänninen, H., m.fl., 2011,, s.42)

Diagram 11. beskriver skogsägarnas målsättningar med skogsanvändningen. (Hänninen, H.,
m.fl., 2011, s.43)
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Ekonomi
Den viktigaste inkomsten från skogen är inkomsten från virkesförsäljningen. En skogsägare
kan också få inkomster från exempelvis skogsskydd (METSO-skogsskydd) eller
utarrendering av jakträtten. Intresset för tidsbundna METSO-avtal har varit stort bland
skogsägarna, men annars har de här produkterna inte ännu slagit igenom i Finland på samma
sätt som i vissa andra europeiska länder, och de har inte haft någon större betydelse för
skogsbrukets lönsamhet ur affärsmässig synvinkel. (Hakkarainen, J., m.fl., 2015, s.259)
Det finns flera särdrag inom skogsbruket som påverkar besluten inom den ekonomiska enhet
som en skogslägenhet är. Skogsbruket grundar sig på nyttjandet av förnybara naturresurser,
det är knutet till en viss plats och det kräver stora arealer. (Tilli, T. och Roms, M., m.fl.,
2015, s.259)
”Ekonomisk lönsamhet avser förmögenhetens förutsättningar att generera vinst”. Man bör
ha tillgång till uppgifter om kapitalet som är bundet i skogen, vilka möjligheter till inkomster
skogen kan ge och vilka kostnaderna för skogsvård och förvaltning är för att kunna bedöma
skogsbrukets lönsamhet. (Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K., & Väisänen, P.
(red.) 2014 s.19)
Privatskogsbrukets rörelseresultat har enligt diagram 12. varit i en svacka under hela 2000talet med undantag av 2007, men är nu åter på uppgång.

Diagram 12. (Privatskogsbrukets rörelseresultat)
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Tryggande av en rik natur
Lagstiftningen anger miniminivån på naturvården i våra skogar. Som skogsägare kan du
utöver detta göra mycket för att trygga mångfalden. Du kan sammanjämka ekologiska och
ekonomiska mål genom att till exempel vid avverkningar lämna kvar ekonomiskt sett mindre
värdefulla träd som naturvårdsträd eller lämna terrängpartier eller beståndsfigurer som är
mindre värdefulla ur virkesproduktionens synvinkel orörda. (Äijälä, m.fl., 2014, s. 33)

Jakt och viltvård
En grundförutsättning för att man ska kunna jaga är, att jägaren antingen har jakträtt på
området eller i övrigt har rätt att jaga där. Jakträtten definieras i lagen så att den tillkommer
markägaren (JL 6). ”Rätten att bedriva jakt och att bestämma därom tillkommer
markägaren”. Jakträtten är alltså bunden till markägande, och de här två begreppen kan inte
skiljas åt. Om äganderätten till marken överförs på annan, övergår också jakträtten med den.
(Jaktlag 615/1993)
Viltvård och en målmedveten reglering av viltstammarna är viktiga faktorer i en balanserad
och hållbar användning av naturen. För skogsägare och jägare innebär viltvård framförallt
att förbättra levnadsförhållandena för viltet. (Äijälä, m.fl., 2014, s. 213)

Nya trender
Viktiga faktorer i skogarnas mångbruk har länge varit plockning av bär, svampar och lavar.
Intäkterna från sådan verksamhet kan ha stor påverkan på skogsägarens och regionens
ekonomi. (Äijälä, m.fl., 2014, s. 211)
Ett nytt fenomen har också blivit produktion av björksav. Efterfrågan för björksav finns i
den mån att kilopriset ligger runt 0,35€. En björk kan producera 10 kg sav på ett dygn, vilket
motsvarar ungefär 210 kg på en tre veckors period. Vid produktion av björksav förusätts att
skogen inte är gödslad eller behandlad med bekämpningsmedel. Tyvärr uppstår det ofta röta
och färgfel i de borrade stammarna, men om träden inte är av hög kvalitet så finns det
potential för lönsamhet. (Lensu, H. 2018)
Ett annat exempel på nytänk är Green Care. Green Care betyder verksamhet, där naturen
används för främjande och upprätthållning av människans välmående. Verksamheten
grundar sig på naturens påverkan på människans välbefinnande. (Mitä Green Care on)
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Rekreation
Rekreation i Finland baserar sig mycket långt på allemansrätten. Allemansrätten är en sed
som i dagens läge också grundar sig på flera olika lagar, de kanske vanligaste
rekreationssätten

som

förknippas

med

allemansrätt

är

vandring,

bärplockning,

svampplockning. År 2010 köptes det sammanlagt ca: 9,1 miljoner kg skogsbär och
skogssvamp köptes det ungefär 0,9 miljoner kg. (Peltola, A. 2014 s.219).
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5 Medelareal
År 2009 var medelarealen på skogsfastigheterna 35 hektar på fastigheterna som var större
än 5 hektar. I medelarealen har man räknat med skilt ägda skogsfastigheter. Var sjätte
skogsägare ägde skog i mer än en kommun. Om man adderar skogsägarnas skogsfastigheter
i flera kommuner så blir medelarealen 45 hektar. (Hänninen, H., m.fl., 2011, s.33)
De privatägda skogarnas medelareal 2012 är 30,1 hektar. Andelen över 100 hektars
skogsfastigheterna uppgår bara till 5 %. Storleksfördelningen har ändrats så att både de
mindre under 10 hektars skogsfastigheterna och de större över 200 hektars
skogsfastigheterna har ökat till antalet. (Metsäyhdistys, Metsänomistus 2012)
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6 Ägarbyte
Äganderätten till skogsfastigheter inom privatskogsbruket övergår från en generation till en
annan huvudsakligen genom arv. Knappt 40 % har bytt ägare genom köp inom släkten och
bara cirka 15 % har köpts på fria marknaden. Årligen görs omkring 15 000 överlåtelser inom
släkten och dessutom görs knappt 3 000 skogsmarksaffärer på fria marknaden.
Ägarbyten, det vill säga både anskaffning och överlåtelse av skog, hör till de mest
betydelsefulla avgörandena i skogsägande. (Hakkarainen, J., m.fl., 2015, s.315).

Skogscentralen -Skog i aktiva händer
Skogscentralen har inlett ett ”Skogen i aktiva händer”- projekt 1.1.2016. Projektets syfte är
att med hjälp av informationsverksamhet motivera skogsägare till en snabbare överlåtelse av
sina skogsfastigheter till aktiva skogsägare, samt uppmuntra till ett företagsmässigt
skogsbruk. Detta möjliggörs med ett antal olika metoder som ökat antal generationsväxlingar
gjorda i tid, fler sålda skogsfastigheter på fria marknaden, förstoring av lägenhetsarealen,
mindre antal dödsbon och sammanslutningar med skogsinnehav och en ökning av antalet
samfällda skogar. Projektet är geografiskt begränsat till Nyland och Österbotten och avslutas
31.12.2018.
Projektets verksamhet är riktat till skogsägare i Österbotten och Nyland, till hela
bioekonomisektorn samt indirekt till hela samhället i form av ökade intäkter från skogsbruk.
Utbildning inom ämnet kommer att ordnas åt både skogsägare och aktörer. Man har ordnat
utbildning bl.a. i genomförande av generationsväxlingar, upplösning av dödsbon och
information om generationsväxlingar till skogsbrukets aktörer. (Finlands skogscentral
Skogscentralen, Skogen i aktiva händer)

Generationsskifte
När ett generationsskifte planeras, bör man reda ut vad som sker med kvarlåtenskapen, i fall
där den äldre generationen inte själv tar initiativ. Hurudant och hur värdefullt arv är det alltså
fråga om, är arvet lätt att dela mellan arvingarna och hur stor blir arvskatten? (Hakkarainen,
J., m.fl., 2015, s.317)
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En guide om saker som man bör tänka på då man börjar planera en generationsväxling, ger
följande råd:

Överlåtelse av skogsegendom
1. Kartlägg intresset. Vill de kommande generationerna äga skog?
2. Fastställ värdet på skogsfastigheten. Här är det bra att anlita en utomstående expert.
3. Kontrollera de skattemässiga frågorna och tidsgränserna i anslutning till
generationsskifte i samråd med en expert.
4. Genomför generationsskiftet och sätt allt till pappers. Betala skatterna och ansök om
lagfart.

(Mustikkamaa, J. 2015)
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7 Skogsgåvoavdrag
Allmänt
Skogsgåvoavdraget är ett avdrag som kan användas av mottagaren av en gåva då överlåtelsen
har skett 1.1.2017 eller senare. Det ställs olika krav på den överlåtna skogsfastigheten, bl.a.
arealen och avkastningen som bägge varierar på olika håll i landet. Avdraget kan uppgå till
högst 50 % av skogsbrukets kapitalinkomst och högst 195 000€. (Skogscentralen,
Skogsgåvoavdraget)

Skogsgåvoavdragskalkyatorn
Skogsgåvoavdragskalkylatorn hjälper i frågor om användandet av skogsgåvoavdraget och
vid uträkningen skogsgåvoavdragsgrunden. För att kunna använda kalkylatorn, behöver
man grundfakta om fastigheten. Grundfakta som behövs är:


Skogsmarkens areal och kommun för de skogslägenheter som överlåts som gåva



Den överlåtna skogsfastighetens gängse värde, vilket ligger till grund för
fastställande av gåvoskatt



Gåvomottagarnas antal, ges skogsegendomen åt en eller flera personer



Släktskap

mellan

gåvogivare

och

mottagare,

hör

gåvomottagaren

till

gåvoskatteklass I eller II
(Skogscentralens manual för gåvokalkylatorn)

Villkor
Skogsgåvoavdraget kan nyttjas av mottagaren om skogsegendomen erhållits 2017 eller
senare och gåvoskatten bör vara erlagd. På den skog du fått som gåva skall inte ha tillämpats
lättnad vid generationsväxling i enlighet med arvs- och gåvoskattelagen. Avdraget är inte
beroende av släktskapsförhållandet, avdragsrätten fås om villkoren för skogsfastigheten
uppfylls. Det får inte handla om en gemensam gåva som avses i arvs- och gåvobeskattningen.
Avdragsgrunden baserar sig på den betalda gåvoskatten (gåvoskatt enligt skatteklass II bildar
större avdragsgrund än skatteklass I). (Skogscentralen, Skogsgåvoavdraget)
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Areal
Skogsfastighetens areal bör vara tillräckligt stor för att berättiga till skogsgåvoavdrag.
Arealen som överskrider minimigränsen i kommunen där fastighetens finns bildar
möjligheten

till

avdragsgrunden.

Den

krävda

arealen

kan

kontrolleras

med

skogsgåvokalkylatorn. Kommunernas minimikrav finns också åskådliggjorda i bild 1.
(Skogscentralen, Skogsgåvoavdraget)

Bild 1. Kommunvisa minikraven för skogsgåvoavdrag.
(Skogscentralen, Skogsgåvoavdraget)
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8 Andra typer av överlåtelser
Köp
För att en överlåtelse ska räknas som köp måste försäljningspriset vara över 75 % av värdet
på skogen. Om försäljningspriset inte är över 75 % av gängse värdet blir man tvungen att
betala gåvoskatt och affären betraktas som gåvoartat köp. Försäljaren och köparen kommer
gemensamt fram till ett pris. Priset varierar mycket beroende på geografiskt läge av
skogsfastigheten, vilket diagram 13. visar. Köp är ett bra alternativ om ägaren till skogen
är i behov av pengar och inte har möjlighet att endast ge bort skogen som en gåva.
(Jordabalk)

Diagram 13 Fastigheter med enbart obebyggd skogsmark, över 2 ha. (Lantmäteriverkts
köpeskillingsregister)

Att göra ett generationsskifte genom köp är ett bra alternativ om det finns mycket virke att
avverka i skogen. Då kan den som köper skogen sälja virket och dra av skogsavdraget på
försäljningsinkomsten. Som högst kan man dra av 60 % av anskaffningsutgiften. Om den
som säljer skogen har ägt den i mer än 10 år behöver han inte betala skatt på
överlåtelsevinsten om han säljer den till en person som han är nära släkt med. Som tidigare
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nämnts behöver den som köper skogen vid köp inte heller betala gåvoskatt ifall
försäljningspriset är åtminstone 75 % av värdet på skogen. Köp är ett bra alternativ också då
den som säljer skogen behöver få pengar för skogen, t.ex. för att trygga sin pension, men då
blir säljaren även tvungen att betala mer i skatt. I bild 2 framkommer köpets olika skeden i
kronologisk ordning. (Jordabalk)

Bild 2. Köpets olika skeden. Mikael Still, Lantmäteriverket

Gåvoartat köp
Gåvoartat köp, även kallat köp av gåvonatur, handlar om att man säljer en del av skogen och
ger bort en del som gåva. Försäljningspriset får högst vara 75 % och minst 50 % av gängse
värde för att det ska betraktas som ett gåvoartat köp. Resten av värdet betraktas då som en
gåva. Man får dra av skogsavdrag på den del som räknas som köp. Överlåtelseskatt på 4 %
av priset ska betalas när det handlar om fastighetsköp.
Om man bestämmer sig för att göra generationsskiftet som ett gåvoartat köp lindrar det
beskattningen. Fördelar är att säljaren inte behöver betala lika mycket i inkomstskatt som
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vid alternativet köp. Dessutom får övertagaren köpa skogen till ett förmånligare pris då en
del betraktas som gåva. (Svenska lantbrukssällskapens förbund, Generationsväxling).

Samfällda skogar
Ett alternativ kan också vara att bilda en samfälld skog. En samfälld skog är en skog som
flera privata personer äger gemensamt. Syftet är att skogsbruket ska fungera bättre och vara
lönsamt för delägarna. Man fattar beslut inom den samfällda skogen enligt majoritetens
beslut. För att räknas som samfälld skog måste det finnas åtminstone två stycken delägare.
(Maanmittauslaitos. Bildande av samfälld skog.)
Det uppstår inga stora utgifter med att bilda en samfälld skog. Varken överlåtelseskatt eller
skatt på vinsten behöver betalas. Samhället ser det som en positiv sak att samfällda skogar
bildas, eftersom skogen då inte splittras. Därför stöder samhället detta genom att minska på
skatterna. Dessutom är skatteprocenten mindre än för skogsägare som själva äger skogen.
Den vanliga procenten är 30 eller 32 men för delägarna i en samfälld skog är den 28 %.
Dessutom beskattas delägarna inte på inkomster från den samfällda skogen. Fördelarna med
en samfälld skog är också att det vid ett generationsskifte är lättare. Då behöver man inte
splittra skogen utan istället fördelar man andelarna mellan de

nya ägarna.

(Maanmittauslaitos. En samfälld skog är bra för skogsägaren och skogen)

Arv
På ett arv betalas arvsskatt på den egendom som arvtagaren fått genom arv eller testamente.
Arvlåtaren eller arvingen eller testamentstagaren måste vid dödstillfället vara bosatt i
Finland.
Arv- eller testamentstagarens släktskapsförhållande till den avlidne inverkar på beloppet av
arvsskatten.
Om man inte överfört skogen till någon annan person före man dör handlar det om arv. Om
arvet är under 20 000 € behöver man inte betala skatt på det. Detta är därför en fördel i och
med beskattningen.
Det finns skilda skatteskalor för arvsbeskattningen. Precis som med gåvoskatteskalorna
finns det två arvsskatteskalor. Även för arvsskatteskalorna gäller samma regler i indelningen
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av släktskap som för gåvoskatteskalorna. Till skatteklass 1 (bilaga 1) hör alltså de närmaste
släktingarna och till skatteskala 2 (bilaga 2) hör andra släktingar och utomstående.
(Skatteförvaltningen, Arv)

Gåva
Det är frågan om en gåva om man vill ge bort skogen utan vederlag av mottagaren. Detta är
en bra lösning om inte givaren är i behov av pengar. Detta förutsätter att givaren är
ekonomiskt i en tillräckligt bra situation att denne klarar sig även efter överlåtelsen.
Mottagaren erlägger gåvoskatten när en gåva blir överlåten. Gåvoskatt ska betalas på
skogsfastigheten när den som ger eller mottar gåvan eller båda bor i Finland vid överlåtelsen.
Gåvoskatten bestäms utgående från skogens värde, som kan fastställas med en värdering
av skogslägenheten eller ett värde fastställt av skatteförvaltningen. En värdering krävs i regel
ändå inte om det är frågan om ett skogsområde under 15 hektar. Dessutom måste man göra
gåvobrev och gåvoskattedeklaration.
Om man är bosatt i Finland då man erhåller gåvan och gåvan inte understiger 5000 € är man
tvungen att betala gåvoskatt. Man måste betala gåvoskatt även då man av samma gåvogivare
inom tre år fått gåvor med ett sammanlagt värde av minst 5 000 €. Gåvan är lindrigare
beskattad om man är barn eller barnbarn åt gåvogivaren, eftersom man då tillhör första
skatteklassen. (Skatteförvaltningen, Generationsväxling)
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9 Case
Caseundersökningen görs med tre olika stora fiktiva skogsfastigheter. En 60 hektar-, en 100
hektar- och en 500 hektar stor fastighet belägna i Korsholm. Uträkningen för gåvorna görs
med Skogsgåvoavdragskalkylatorn som finns tillgänglig på Skogscentralens hemsida
(https://metsalahjavahennyslaskuri.metsakeskus.fi/).

Som

fastighetens

gängse

värde

används medelpriset för en obebygd skogsfastighet i Österbotten som överstiger 2 hektar för
år 2017, vilket är 3321 €/hektar (enligt lantmäteriverkets köpeskillingsregister).
Resultatet är en ekonomisk jämförelse mellan en gåva berättigad till skogsgåvoavdrag och
ett arv. Att jämföra med arv tycker jag är lämpligast, eftersom arv oftast är det andra
alternativet till en gåva ur skogsägarperspektiv.

Metoder
För uträknandet av gåvan, används skogsgåvoavdragskalkylatorn. Arvskatten beräknas
enligt

skatteverkets arvskatteanvisningar för 2018 i MS Excel (Skatteverkets

arvskatteanvisningar). Dessutom gör jag sammanställningar, tabeller och diagram i MS
Excel.

Resultat
Beräkningen med skogsgåvoavdrag i tabell 1 är gjord enligt gåvoskatteklass 1 och
kapitalinkomstens skatteprocent 30 för gåvomottagaren. Avdraget räknas som en gåva, utan
övriga kostnader eller skogsavdragsgrund. Med nettonytta avses maximal nettonytta i euro
av skogsgåvoavdraget, kalkylen har inte beaktat eventuell inverkan av företagaravdraget.
Kapitalinkomstbehovet är skogsbrukets rena kapitalinkomst under 15 år, som behövs för att
utnyttja skogsgåvans avdragsgrund maximalt med en gåvomottagare.

Tabell 1. Beräknat skogsgåvoavdrag
Skogsmarkens areal (ha)
60
100
500

Gängse värde
199 260,00 €
332 100,00 €
1 660 500,00 €

Skogsgåvoavdrag
Gåvoskatt
Skogsgåvoavdragsgrund
22 011,20 €
10 320,54 €
41 915,00 €
52 030,18 €
254 385,00 €
551 574,14 €
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Nettonytta
3 096,16 €
15 609,05 €
165 472,24 €

Kapitalinkomstbehov
20 641,08 €
104 060,36 €
1 103 148,28 €

Arvsskatten redovisas i tabell 2. Arvskatten är uträknad enligt skatteklass 1 från 1.1.2017
(bilaga 2).

Tabell 2. Beräknad arvsskatt
Skogsmarkens areal (ha)
60
100
500

Arv
Gängse värde
199 260,00 €
332 100,00 €
1 660 500,00 €

Arvsskatt
21 596,00 €
42 836,00 €
275 195,00 €

I fallen med 60 ha i diagram 14 och 100 ha i diagram 15 är arvskatten det aningen billigare
alternativet på kort sikt. På 60 hektars överlåtelsen når inte skogsgåvoavdragsgrunden ens
till hälften av gåvoskatten. Med nyttjande av skogsgåvoavdraget är det ändå möjligt att
kompensera gåvoskatten till en lägre nivå än arvsskatten. I exemplet med 500 ha (diagram
16) är gåvoskatten billigare än arvsskatten. Dessutom har man möjlighet att avdra över en
halv miljon på skogsbrukets rena kapitalinkomst.
I en planering av en överlåtelse likt detta exempel, måste man ta i beaktande också andra
saker. Då man planerar en avvittring för ett dödsbo så spelar känslovärde en stor roll. Därför
måste man kommunicera med eventuella andra arvtagare huruvida de är intresserade av
fastigheten eller inte. Kostnader för stycknings- och utbrytningsförrättningar är inte beaktade
i räkningarna, vilka givetvis kunde medföra relativt stora avgifter.
Det mest väsentliga i en jämförelse mellan dessa alternativ i praktiken är, hur stora
kapitalinkomster skogsägaren kommer att ha 15 år framåt från överlåtelsen?
Kapitalinkomstbehovet ställer höga krav på skogsbrukets kapitalinkomst för att
skogsgåvoavdragsgrunden ska kunna utnyttjas till fullo. Avverkningsmöjligheten på
skogsfastigheten har alltså avgörande betydelse för valet av överlåtelsemetod.
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Diagram 14. Jämför gåvan och arvet på en 60 ha stor fastighet.

Diagram 15. Jämför gåvan och arvet på en 100 ha stor fastighet.
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Diagram 16. Jämför gåvan och arvet på en 500 ha stor fastighet.

Diagrammen presenterar de olika exempelöverlåtelserna i förhållande till varandra.
Gåvan med 60 hektars fastigheten är den enda av dessa som inte bidrar till en högre
skogsgåvoavdragsgrund än gåvoskatten. Nettonyttan är ändå 3 096,16 € ifall man klarar
kapitalinkomstbehovet på 20 641, 08 €.
På gåvan med 100 hektar blir differensen 10 115,18 € mellan gåvoskatten och
skogsgåvoavdraget. Nettonyttan blir 15 609 € med 30 % kapitalinkomstskatt, och 17 690,26
€ med 34 % kapitalinkomstskatt.
Differensen mellan gåvoskatten och skogsgåvoavdraget i exemplet med 500 hektar blir
297 189,14 €. Då blir nettonyttan 165 472,24 € med 30 % kapitalinkomstskatt, och med 34
% blir det 187 535,21 €.
En annan anmärkningsvärd sak är att gåvans andel på 100 hektars fastigheten är 81 % av
skogsgåvoavdraget respektive 46 % på 500 hektars fastigheten. Det kunde betyda att ju
värdefullare fastighet, desto högre skattenytta, med förutsättningen att kapitalinkomstens
krav uppfylls. På 500 hektars fastigheten skulle det krävas en medelkapitalinkomst på
74 000€ i 15 års tid. På 100 hektars fastigheten skulle motsvarande siffra vara betydligt
rimligare 8700 €.
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10 Intervju
Intervjun är en kvalitativ postal intervju och frågorna behandlar skogsgåvoavdraget. Jag
upplever skogsgåvoavdraget som ett ganska kontroversiellt ämne i dagsläget. Därför valde
jag att göra en intervju om denna skattereform. De intervjuade är Mårten Lövdahl som är
chef för näringstjänster på Finlands Skogscentral, Clas Stenvall som är kundrådgivare inom
skogs- och naturvård på Finlands Skogscentral och Lennart Biström som är revirinstruktör
på Södra Skogsreviret.

Metoder
Före intervjuerna ringde jag (19.4.2018) till samtliga intervjudeltagare per telefon och fick
bekräftat att det godkände deltagandet i intervjun. Frågorna gjordes i samråd med Britt-Mari
Fagerström (bilaga 2.) Därefter sändes frågorna per mail 19.4.2018 och önskad svarstid var
senast 27.4.2018, alltså ca. en veckas tid.
Jag valde att göra intervjun per mail, eftersom svarspersonen då tillåts mera betänketid på
frågorna och feltolkningar undviks i högre grad. Svarspersonerna fick inga anvisningar om
önskad svarslängd, de fick alltså själva avgöra längden och utförligheten på sina svar.

Resultat
10.2.1 Fråga 1.
Vilka tycker du är för- och nackdelarna med skogsgåvoavdraget?
Nackdelar som lyfts fram är att skogsgåvoadraget upplevs komplicerat, trots att det finns en
gåvoavdragskalkylator. Dessutom anses villkoren vara för stränga, vilket leder till att endast
ganska stora skogsägare kan dra nytta av avdraget.
Som fördelar anses att skogsgåvoavdraget är billigare än arv och att det nu finns ett alternativ
till köp som ger skattelättnad. Dessutom lyfts det fram att det för första gången signaleras
från statshåll att man vill underlätta generationsväxlingar genom skattemorötter.
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10.2.2 Fråga 2.
Hur stor möjlighet att utnyttja skogsgåvoavdraget till fullo, tror du att skogsägaren
har?
Avdragsrätten för en normal liten skogsägare kan vara i storleksklassen 5 - 30 % av den
gåvoskatt som erlagts. Att uppnå denna låga gräns är helt realistiskt, eftersom det inte
förutsätter så stora virkesinkomster på en försäljning. Däremot kommer de skogsägare som
blir berättigade till en större avdragsrätt 30 - 50 % att ha svårigheter att på lägenheten hitta
så mycket virke att halva årsnettot efter att alla andra avdrag är gjorda, skulle räcka till att
täcka upp summan för skogsgåvoavdraget. En annan sak som lyfts upp är att om man vill
nyttja avdraget fullt ut, finns det en tydlig risk att långsiktigheten lider och man tar till
”olönsamma avverkningar”.

10.2.3 Fråga 3.
Hur stor påverkan på andelen gjorda överlåtelser tror du att skogsgåvoavdraget
kommer att bidra till jämfört med tidigare?
Påverkan är väldigt liten, 0 – 5 %. Skogsgåvoavdraget har ingen betydelse ifråga om antalet
lägenheter som byter ägare på grund av arv, köp, gåvoartat köp eller andra
generationsväxlingsarrangemang. Det är endast ett verktyg till att bearbeta de överlåtelser
som ändå kommer på grund av naturlig avgång.

10.2.4 Fråga 4.
Tycker du att det finns skäl att ändra på villkoren som ska fyllas för att kunna bli
beviljad skogsgåvoavdrag?
Det föreslås att gränsen till avdragsrätt borde sänkas så att mindre skogsägare kunde utnyttja
det. Gränsen kunde gå vid ca 20 ha skog i Södra Finland. Ifall samhället är ute efter att
genom skogsgåvoavdraget öka generationsskiften måste det ske förändringar i avdragets
uppbyggnad.

10.2.5 Fråga 5a
Andra åsikter och funderingar angående skogsgåvoavdraget?
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Skogsgåvoavdraget kommer att orsaka lika mycket huvudbry och oreda både för enskilda
skogsägare och skattemyndigheter som skogsavdraget. Man frågar sig varför avdraget
gjordes så komplicerat.

10.2.6 Fråga 5b
Tankar om hur man kunde få fart på att ge skogen vidare till yngre ägare?
En rejäl sänkning i gåvoskatteprocenten så att de äldre kunde ge fastigheten tidigare över till
yngre. Slopad gåvoskatt för överlåtelser som sker så länge gamla ägaren lever. Slopad
gåvoskatt för överlåtelser som sker innan nya mottagaren fyllt 40 år. Minskad kapitalskatt
för virkesförsäljning där nya ägaren (<40 år) haft skiftet max 3 år.
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11 Diskussion
Undersökningarna som jag lyft fram tycker jag talar klarspårk om att något borde göras för
att få ändring på skogsägarkårens struktur. Den mest oroväckande aspekten är den stigande
medelåldern på skogsägarna. Passiviteten hos skogsägarna beror enligt den färska
undersökningen ”Metsäammattilaisten näkemyksiä metsätaloudellisen passiivisuuden
syistä” mycket på hög ålder. Eftersom den största delen av virket på marknaden kommer
från just privatägda skogar, så måste man på något sätt få utbudet och efterfrågan att mötas
bättre än tidigare. Speciellt viktigt är det nu då skogsbolagen gör storsatsningar i
träförädlingsfabriker, som kräver stora volymer virke.
Att börja införa olika skattelättnader på försäljning efter en överlåtelse är som att slå flera
flugor i en smäll. Bland annat blir medelåldern på skogsägarna lägre, man undviker ofta
styckningar och klyvningar av fastigheter och man motiverar dessutom till mera försäljning
av virke.
Tillsvidare har skogsgåvoavdraget inte varit någon succé. Dels på grund av de tuffa villkoren
för att bli berättigad, dels för att den gjorts så komplicerad. Enligt mina intervjuer så är det
ändå ett steg i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket rum för förbättring. Man måste
ändå inse att läget inte är helt hopplöst, med tanke på att det redan existerar stöd för hållbart
skogsbruk, skogsavdrag och nu dessutom skogsgåvoavdrag.
I sin helhet har slutarbetet framskridit planenligt och utan större motgångar. Jag har lyft fram
det som var planerat och tycker att examensarbetet motsvarar de kriterier som jag har på ett
examensarbete. Också tidsmässigt gick arbetet i stora drag som planerat, med undantag för
sista finslipningen som tog väldigt mycket tid. Till stor del tror jag att sista finslipningen tog
länge för att man lätt blir förblindad av sina egna fel, samt att motivationen i ett omfattande
projekt som detta, ofta kan minska i slutet. Det är svårt att bedöma hur mycket man lärt sig
under en tidsperiod, men eftersom jag i skrivandet av examensarbetet tangerat så många
delområden, så tror jag att en hel del kunskap obemärkt har fastnat.
Intervjuerna med skogsfackmännen gick också bra i sin helhet. Alla respondenter svarade
inom utsatt tid, och de flesta svar var välformulerade. En svaghet med intervjun var att jag
hade endast tre stycken respondenter. Då kan man diskutera vem annan man kunde ha
intervjuat. De jag intervjuade är experter och hör antagligen till dem som vet mest om ämnet
i fråga i landet. Man kunde också ha intervjuat skogsägare om deras åsikter, men eftersom
ämnet är så nytt så tror jag inte att det bildats så mycket åsikter ännu. Validiteten på intervjun
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bedömer jag som nöjaktigt efter som det är fråga om enskilda personers åsikter i ett ämne.
Reliabiliteten anser jag vara relativt hög, eftersom jag intervjuat personer som är insatta i
ämnet och dessutom gav jag dem relativt god tid att formulera sina svar.
Caset tycker jag var intressant och lärorikt, för att jag fick läsa in mej på ganska detaljerade
skattetekniska bestämmelser och begrepp. Det syns nödvändigtvis inte i arbetet, men mycket
tid gick åt att studera beskattning. Svagheten på caset är att jag endast använde mej av värden
som gäller i Österbotten. Dessutom använde jag endast tabellvärden i uträkningarna, vilka
kan skilja sig relativt mycket från verkligheten. Jag tycker ändå att resultatet blev
överskådligt och lätt att förstå för vem som helst.
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