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LANDSKAPSLAG
om Ålands skogsvårdsförening
Föredragen för Republikens President1) den 24 augusti 2001
Utfärdad i Mariehamn den 27 september 2001

I enlighet med lagtingets beslut2 föreskrivs:
1 kap.
Inledande bestämmelser
1§
Föreningens syfte
Ålands skogsvårdsförening, nedan föreningen, är en sammanslutning av skogsägare. Föreningen skall främja lönsamheten i skogsbruket och övriga mål som skogsbrukarna har uppställt för sitt skogsbruk samt en skötsel och
användning av skogsmarken som är hållbar i
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende.
För att uppnå sitt syfte har föreningen rätt
att få sådana skogsvårdsavgifter som avses i
denna lag.
2§
Definitioner
Med skogsägare avses i denna lag den som vid
ingången av ett kalenderår äger en fastighet
som omfattar skogsmark. Det som i denna lag
sägs om skogsägare skall även tillämpas på
den som har ständig besittningsrätt till skogsmark. Bestämmelserna om skogsägare tillämpas inte på den vars besittningsrätt till skogsmarken baserar sig på ett avtal som skogsägaren eller en tidigare ägare har ingått.
Som skogsägare betraktas fysiska personer
och sådana samfund, sammanslutningar och
samfällda förmåner som avses i inkomstskattelagen (FFS 1535/1992). I fråga om skogsmark som makar äger eller besitter gemen1)
2)

Lagens 21 § 2 mom. förordnades att förfalla.
Ls framst. nr 5/2000-2001
Nu bet. nr 6/2000-2001

samt betraktas makarna tillsammans som
skogsägare.
Med skogsmark avses sådan mark som används för eller är avsedd att användas för odling
av träd och där den årliga tillväxten hos ett
fullslutet trädbestånd som är lämpat för ståndorten i medeltal är minst en kubikmeter stamved med bark per hektar under den omloppstid
som ger den största medelavkastningen.
2 kap.
Bestämmelser om föreningen
3§
Föreningens allmänna uppgift
Föreningens uppgift är att erbjuda de tjänster
och den fackmannahjälp som skogsägarna behöver när de bedriver skogsbruk i landskapet.
4§
Opartiskhet
Skogsägare som betalar skogsvårdsavgift
skall behandlas opartiskt av föreningen och
dess anställda. När det gäller uppgifter i anslutning till virkeshandel får föreningen eller dess
anställda inte heller genom egna åtgärder försätta köparna i inbördes olika ställning.
5§
Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde omfattar
hela landskapet.

148

År 2001. Nr 51

6§
Verksamhet inom virkeshandel
Föreningen får inte bedriva handel genom att
köpa eller sälja avverkningsrätter eller virke
för egen räkning. Föreningen får inte heller
bedriva någon annan näringsverksamhet som
inte är nödvändig för att uppnå dess syfte eller
utföra dess uppgifter. Med undantag för avtal
som gäller energivirke kan föreningen ingå virkeshandelsavtal endast med skriftlig fullmakt
i skogsägarens namn. Med energivirke avses i
denna lag utöver virke avsett till bränsle även
en mindre mängd gagnvirke från samma
stämplingspost.
När det gäller virkeshandel, med undantag
av handel med energivirke, kan föreningen enbart ge fackmannahjälp och service åt säljaren
eller åt ett av denna befullmäktigat ombud.
Detsamma gäller drivning i samband med virkeshandel.
Föreningen får inte vara delägare eller medlem i en sammanslutning som huvudsakligen
bedriver sådan verksamhet som är förbjuden
för föreningen. Den som är förtroendevald eller
anställd av föreningen får inte bedriva virkeshandel och heller inte vara förtroendevald eller
anställd av en sammanslutning som bedriver
virkeshandel.
7§
Medlemmar
Den som är skogsägare och skyldig att betala
skogsvårdsavgift är medlem i föreningen om
han eller hon inte avböjt medlemskap. När det
gäller en fastighet eller ett område som ägs av
flera gemensamt är alla ägare medlemmar i
föreningen om de inte avböjt medlemskap.
Andra skogsägare har rätt att bli medlemmar
i enlighet med bestämmelserna i föreningslagen (FFS 503/1989).
8§
Medlemskapets upphörande
Medlemskapet i föreningen upphör när skogsägarens skriftliga anmälan om utträde har
inkommit till föreningen. Föreningen får inte i
sina stadgar bestämma att medlemskapet
skall upphöra först efter en viss tid eller på
annat sätt begränsa rätten till utträde ur föreningen.
En medlem kan uteslutas ur föreningen på de
grunder som anges i föreningslagen. Utträde
eller uteslutning ur föreningen påverkar inte
skogsägarens rätt att få service av föreningen
så länge han eller hon betalar skogsvårdsavgiften.

9§
Beslutsfattande och förvaltning
Beslutanderätten i föreningen tillkommer
medlemmarna. När beslut fattas genom röstning har varje medlem en röst, dock så att
rösträtten för skogsmark som ägs gemensamt
tillkommer skogsägarna gemensamt.
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en ordförande och sex medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandattid
är tre kalenderår, dock så att val av två styrelsemedlemmar hålls varje år. Mandattiden för
styrelsens ordförande är ett kalenderår.
Föreningen utser ett utskott som är ansvarigt
för röstningsförfarande och valförrättning. Utskottet skall bland annat upprätthålla ett rösträttsregister. För detta har föreningen rätt att
av den myndighet som ansvarar för beskattningen få en förteckning över de skogsägare som
är skyldiga att betala skogsvårdsavgift.
10 §
Reservfond, placeringar och
ansvarsförbindelser
Föreningen skall ha en reservfond, vars medel
skall uppgå minst till beloppet av de skogsvårdsavgifter som i medeltal per år influtit till föreningen under de tre närmast föregående åren.
De medel som ingår i reservfondens minimibelopp får föreningen använda endast när det
finns särskilda skäl och landskapsstyrelsen
har givit tillstånd.
Föreningen får göra placeringar och åta sig
ansvarsförbindelser i sådana sammanslutningar som inte bedriver sådan verksamhet
som är förbjuden för föreningen. Det sammanlagda beloppet av placeringarna och ansvarsförbindelserna får inte överstiga föreningens egna
fria kapital. Placeringarna och ansvarsförbindelserna får inte äventyra föreningens verksamhet.
11 §
Bokföring och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Av föreningens bokföring skall framgå
hur de medel som föreningen fått i form av
skogsvårdsavgifter har använts. Beträffande
föreningens bokföringsskyldighet, bokföring
och bokslut gäller bokföringslagen (FFS
1336/1997).
För revisionen skall föreningen utse minst en
revisor eller revisionssammanslutning som är
godkänd av Centralhandelskammaren, av en
handelskammare eller av revisionsnämnden
för den offentliga förvaltningen och ekonomin.
Om föreningen bara har en revisor och det inte
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är fråga om en revisionssammanslutning som
avses ovan, skall åtminstone en revisorssuppleant utses. Vid revisionen tillämpas revisionslagen (FFS 936/1994).
3 kap.
Bestämmelser om skogsvårdsavgiften
12 §
Skyldighet att betala skogsvårdsavgift samt
grunderna för den
En skogsägare skall för sin skogsmark i
skogsvårdsavgift betala en grundavgift och en
arealavgift. Grundavgiften är sjuttio procent av
det aritmetiska medeltalet för medelrotpriset
per kubikmeter virke i landskapet under de tre
närmast föregående åren.
För arealavgiften indelas landskapet i tre
zoner. Till den första zonen hör Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland,
Lumparland, Mariehamn, Saltvik och Sund, till
den andra zonen hör Föglö och Vårdö samt till
den tredje zonen Brändö, Kumlinge, Kökar och
Sottunga.
Arealavgiften betalas per hektar. Den kan
inom den första zonen vara högst åtta procent,
inom den andra zonen högst fyra procent och
inom den tredje zonen högst två procent av det
aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per
kubikmeter virke i landskapet under de tre
närmast föregående åren. Maximibeloppet av
den totala arealavgift som skogsägaren skall
betala är oavsett zon trettio gånger det aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per kubikmeter virke i landskapet under de tre närmast
föregående åren.
13 §
Påförande av skogsvårdsavgiften
Föreningen fattar beslut om arealavgiftens
storlek för ett kalenderår i sänder.
Om arealen av en skogsägares skogsmark
understiger två hektar påförs ingen skogsvårdsavgift. Den som har mindre än två hektar skogsmark och är medlem i föreningen är dock skyldig
att betala grundavgift så länge medlemskapet
varar.
Landskapsstyrelsen fastställer årligen det
aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per
kubikmeter virke i landskapet under de tre
närmast föregående åren.
14 §
Befrielse från skogsvårdsavgift
En skogsägare befrias på begäran från skogsvårdsavgiften om följande villkor uppfylls:
1) det skall finnas en gällande flerårig plan
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över skötseln och användningen av skogsägarens skogsmark som beskriver skogsmarkens
tillstånd samt virkesreserven (skogsbruksplan),
2) skötsel och användning av skogsmarken
skall under de tre närmast föregående åren ha
uppfyllt kraven på god skogsvård,
3) skogsmarken får inte belastas av uppenbara skogsvårdsmässiga brister,
4) skogsägaren skall för skötseln och användningen av skogsmarken fortlöpande anlita en
skogsfackman som inte är anställd av föreningen, såvida inte skogsägaren eller maken själv
har en utbildning på gymnasialstadienivå med
skoglig inriktning som motsvarar minst två års
heltidsstudier och
5) skogsägaren får inte vara medlem i föreningen.
Befrielse från skogsvårdsavgiften beviljas
endast om all skogsmark i en skogsägares ägo
uppfyller de i 1 mom. angivna villkoren. Befrielsen kan beviljas för högst tio år och söks hos
landskapsstyrelsen. Befrielsen omfattar, under den tid den gäller, även skogsmark som
förvärvas av skogsägaren. Befrielse från skogsvårdsavgiften gäller första gången avgiften för
det år som följer på det år då ansökan gjordes.
Om något av villkoren i 1 mom. inte längre
uppfylls skall landskapsstyrelsen efter att ha
hört skogsägaren upphäva befrielsen från
skogsvårdsavgift. Ett beslut om upphävande av
befrielse från skogsvårdsavgift skall tillämpas
första gången på avgiften för det år som följer på
det år då beslutet vunnit laga kraft.
Skogsmark som är i landskapets ägo är befriad från skogsvårdsavgift.
15 §
Användning av medlen
De medel som föreningen får i form av skogsvårdsavgifter skall främst användas till sådan
rådgivning, utbildning och information till
skogsägarna som avser skogsskötsel eller som
i allmänhet gynnar skogsbruket och virkesproduktionen samt för föreningens administrativa
uppgifter. Medel får användas för att främja en
bärkraftig skötsel och användning av skogsmarken samt för att trygga förutsättningarna
för skogsmarkens biologiska mångfald.
Medel som inflyter i form av skogsvårdsavgifter får inte användas till att bekosta sådana
tjänster som föreningen får kostnadstäckning
för på annat sätt och inte heller i övrigt på ett
sådant sätt som innebär en väsentlig snedvridning av konkurrensen. Medlen får heller inte
användas till verksamhet inom virkeshandeln
med undantag för uppgörande av virkesförsäljningsplaner.
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Genom landskapsförordning utfärdas närmare bestämmelser om vilken verksamhet som
får finansieras med medel som inflyter i form av
skogsvårdsavgifter.
16 §
Uppbörd och redovisning av
skogsvårdsavgiften
Landskapsstyrelsen sköter beräkningen av
den skogsvårdsavgift som varje skogsägare
skall betala samt uppbörden och redovisningen
av avgifterna. Av de skogsvårdsavgifter som
uppbärs skall föreningen betala två procent
som ersättning för uppbörden och redovisningen.
Föreningen lämnar uppgifter som behövs för
uppbörden av skogsvårdsavgiften enligt vad
som närmare bestäms i landskapsförordning.
4 kap.
Särskilda bestämmelser
17 §
Jäv
Beträffande jäv för föreningens styrelsemedlemmar och funktionärer gäller i tillämpliga
delar 16 § landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse (42/1971).
18 §
Skadeståndsskyldighet
Utöver vad som bestäms i föreningslagen
skall en medlem i föreningens styrelse och en
funktionär vid föreningen ersätta föreningen, en
medlem av föreningen eller någon annan för
skada som uppstått genom överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med
stöd av den. På ersättning för skada som avses
här tillämpas i övrigt bestämmelserna i föreningslagen. Angående skadeståndsskyldighet
för den som är anställd av föreningen gäller vad
som bestäms särskilt.
19 §
Förhållande till föreningslagen
Föreningen skall vara antecknad i föreningsregistret och är skyldig att göra de anmälningar
som anges i föreningslagen. Även i övrigt skall
föreningslagen tillämpas på föreningen såvida
inte något annat följer av denna lag eller av en
landskapsförordning som utfärdats med stöd
av den.
Ordet ”skogsvårdsförening” får inte användas i namnet på någon annan förening i landskapet än den som avses i denna lag.

20 §
Landskapets ersättningsskyldighet
För att föreningen skall kunna upprätthålla
samma servicenivå inom hela verksamhetsområdet skall landskapet ersätta föreningen för
det intäktsbortfall som är en följd av den lägre
arealavgiftsnivån i den andra och den tredje
zonen i förhållande till arealavgiftsnivån i den
första zonen. Dessutom skall landskapet ersätta föreningen för de extra kostnader som orsakas av dess verksamhet i kommuner som enligt
12 § 2 mom. hör till den tredje zonen. Landskapsstyrelsen och föreningen avtalar om ersättningens storlek och utbetalning. Om ingen
överenskommelse nås fastställer landskapsstyrelsen storleken på ersättningen samt hur
den skall betalas ut.
21 §
Ändringssökande
I beslut som landskapsstyrelsen fattar med
stöd av denna lag kan ändring sökas genom
besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.
22 §
Tillsyn
Landskapsstyrelsen utövar tillsyn över föreningen och över verkställandet av denna lag.
Landskapsstyrelsen har rätt att av föreningen
få de uppgifter, handlingar och utredningar som
den anser sig behöva för tillsynen.
23 §
Påföljder
Landskapsstyrelsen kan rikta en skriftlig
anmärkning mot den som handlar i strid med
denna lag eller bestämmelser som utfärdats
med stöd av den.
Om verksamhet som strider mot denna lag
eller mot bestämmelser som utfärdats med
stöd av den är att betrakta som grov eller om den
fortsätter efter en sådan anmärkning som avses
i 1 mom. skall landskapsstyrelsen förplikta
vederbörande att iaktta bestämmelserna. Förpliktelsen kan förenas med vite. I beslutet kan
landskapsstyrelsen bestämma att det skall
iakttas trots att ändring har sökts, om inte
besvärsinstansen bestämmer något annat.
24 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Genom denna lag upphävs landskapslagen
om skogsvårdsföreningar (10/1952) (den gamla
lagen). Den förening som finns antecknad i föreningsregistret som Ålands skogsvårdsförening r.f. är den förening som avses i denna lag.
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Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.
25 §
Övergångsbestämmelser
De skogsvårdsavgifter som uppbärs för år
2001 uppbärs och redovisas enligt den gamla
lagen. Skogsvårdsavgifter som uppbärs för år
2002 uppbärs och redovisas enligt denna lag.
Från ingången av år 2003 redovisas dock skogsvårdsavgifterna enligt denna lag oberoende av
uppbördsåret. De fjärdedelar av skogsvårdsavgiften som avses i den gamla lagens 11 § uppbärs och redovisas dock enligt den gamla lagen.
Vid användningen av de skogsvårdsavgifter
som redovisats enligt den gamla lagens 17 §
skall den gamla lagen iakttas.
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När det gäller ärenden som avses i den gamla
lagen och som är anhängiga när denna lag träder
i kraft skall behandlingen av dem slutföras
enligt den gamla lagen.
Stadgarna för Ålands skogsvårdsförening
skall ändras så att de motsvarar kraven i denna
lag senast den 31 december 2003. Föreningens
styrelse som valts med stöd av den gamla lagen
upplöses den 31 december 2002. Styrelse som
avses i 9 § 2 mom. denna lag tillträder den 1
januari 2003. När styrelse för första gången
väljs enligt denna lag skall samtidigt genom
lottdragning bestämmas vilka två medlemmar
som avgår efter ett år, vilka två som avgår efter
två år samt vilka två som avgår efter tre år.
Därefter är mandattiden alltid tre kalenderår.
____________

Mariehamn den 27 september 2001
SUNE ERIKSSON
landskapsstyrelseledamot
Ritva Sarin-Grufberg
föredragande ledamot
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