
Skogsbrukets miljöstöd
Vad är skogsbrukets miljöstöd?
 
Till hållbart skogsbruk hör att trygga både virkesproduktionen och naturens 
biologiska mångfald. Skogslagen förpliktar skogsägarna att bevara de särskilt 
viktiga livsmiljöerna och också i övrigt upprätthålla mångfalden i skogen. Om 
bevarandet av den biologiska mångfalden och särskilt viktiga livsmiljöer orsa-
kar större än ringa kostnader eller inkomstbortfall för skogsägaren kan han 
eller hon söka miljöstöd av Skogscentralen.



Privata skogsägare, företag, sammanslutning-
ar, dödsbon och stiftelser vars medlemmar 
eller delägare är fysiska personer och där det 
huvudsakliga syftet är att bedriva gårds- eller 
skogsbruk samt delägarna i samfällda skogar 
eller en samfällighet kan få miljöstöd.

Miljöstödet är i första hand avsett för att 
bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmil-
jöer som avses i skogslagen. Skogscentralen 
kan inom ramarna för de anslag som finns 
tillgängliga också bevilja miljöstöd för övriga 
objekt som till exempel de livsmiljöer som 
avses i METSO-programmet.

Det viktigaste urvalskriteriet för objekt som 
får finansiering är den ekologiska kvaliteten. 
Objektet måste vara viktigt med tanke på den 
biologiska mångfalden och ha ett rikligt träd-
bestånd. Vid avgränsningen av miljöstödsob-
jekten strävar man efter att skapa ekologiska 
helheter.

Vad är en värdefull livsmiljö?

I skogslagen definieras särskilt viktiga livsmil-
jöer som små områden eller områden av min-
dre betydelse i skogsbrukshänseende men 
med stor betydelse för den biologiska mång-
falden.  Livsmiljöer som är särskilt viktiga för 
mångfalden är områden i naturtillstånd eller i 
ett tillstånd som påminner om detta. De avvi-
ker tydligt från den omgivande skogsnaturen. 
De här områdena ska skötas och användas så 
att livsmiljöernas särdrag bevaras eller stärks.  
 
I skogarna finns också andra värdefulla livs-
miljöer. Ett av skogscertifieringens krav är att 
särdragen i livsmiljöerna bevaras och det är 
god skogsvård att värna om dem. Värdefulla 
livsmiljöer är till exempel de som omfattas 
av METSO-programmet, till exempel gamla 
moskogar med stort inslag av död ved och 
trädbevuxna torvmarker i naturtillstånd.

Läs mer om METSO-livsmiljöerna:  
www.metsonpolku.fi

Särskilt viktiga livsmiljöer enligt 
skogslagen är

• omedelbara närmiljöer för källor,  
bäckar, rännilar och tjärnar

• lund- och örtkärr, skogsfräken- och  
hjortrongrankärr, brunmossar, trädfat- 
tiga myrar på impediment eller  
tvinmark, och madkärr

• bördiga mindre lundområden

• skogsholmar med fastmarksskog på  
odikade torvmarker

• djupa klyftor och raviner

• stup och skogsbestånd vid stupens  
nedre del

• sandfält, berg i dagen, stenbunden  
mark och blockfält med ett tämligen 
glest trädbestånd

 
Hur vet jag att det finns ett 
objekt som är viktigt för natu-
rens biologiska mångfald på min 
fastighet? 

Särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen 
och andra värdefulla livsmiljöer kan lokaliseras 
till exempel i samband med skogsbruksplane-
ring och drivningsplanering. De särskilt viktiga 
livsmiljöer enligt skogslagen som vi känner 
till hittar du i Skogscentralens öppna skogliga 
information och i e-tjänsten MinSkog.fi, 
www.minskog.fi 

I MinSkog.fi kan du även se övrigt värdefulla 
livsmiljöer, potentiella METSO-objekt som har 
tagits fram genom analys av geografisk in-
formation samt kända förekomster av hotade 
arter.
 
Skogsägaren eller ett befullmäktigat ombud 
måste lämna in en anmälan om användning 
av skog till Skogscentralen minst tio dagar 
innan avverkning inleds. Om det i avverknings-
området finns en särskilt viktig livsmiljö eller 
det gränsar till en sådan ska det i anmälan 
redogöras för hurdan livsmiljö det är fråga om, 
vilka tillåtna åtgärder som kommer att utföras 
och hur livsmiljöns specifika särdrag bevaras. 



Innan avverkningen inleds eller andra åtgär-
der vidtas lönar det sig att ta reda på om det 
går att få miljöstöd. Om miljöstöd beviljas 
innebär det nästan alltid att livsmiljön ska 
lämnas orörd.  

Om Skogscentralen tar emot en anmälan om 
användning av skog och det finns en känd 
värdefull livsmiljö på eller i närheten av områ-
det, meddelar vi skogsägaren och innehava-
ren av avverkningsrätten om det här.

När kan jag söka miljöstöd? 

Skogsägare kan söka miljöstöd från Skogs-
centralen om det uppstår en ekonomisk 
förlust som är större än ringa av att bevara de 
utmärkande särdragen i en livsmiljö.

En förutsättning för beviljandet av stödet är 
att livsmiljöns avverkningsvärde är över 3000 
euro eller över 4 procent av det totala avverk-
ningsvärdet på skogen på fastigheten.

Skogsägaren kan också söka undantagslov av 
Skogscentralen för att få sköta och använda 
skogen på ett sådant sätt att det ekonomiska 
bortfallet blir ringa. Ofta orsakar bevarandet 
av en livsmiljö som är liten till arealen eller 
där beståndet är glest ändå inte någon stor 
ekonomisk förlust. 

Hur ser miljöstödsavtalet ut?

Ett miljöstödsobjekt förblir i skogsägarens 
ägo. Stödet betalas som en ersättning för att 
inga åtgärder vidtas på området under de tio 
följande åren. Skogsägaren skriver ett avtal 
med Skogscentralen om objektet och villkoren 
kring det. Avtalet noteras i fastighetsregist-
ret och gäller också om skogen byter ägare. 
Den nya ägaren kan ändå säga upp avtalet 
inom 6 månader och betala tillbaka stödet 
för den kvarvarande avtalstiden. Miljöstödet 
betalas i allmänhet ut i en rat när avtalsperi-
oden inleds. Miljöstöd som är mindre än 500 
euro beviljas inte. Stödet är beskattningsbar 
inkomst.

Miljöstödet består av en grundersättning, 
ersättning för avverkningsvärdet och övrig 
ersättning. Grundersättningen är medelrotpri-
set per kubikmeter virke för just det området 
enligt landskapsindelningen multiplicerat 
med två och arealen på miljöstödsobjektet. 

Ersättningen för av-
verkningsvärdet är den 
andel av beståndets 
avverkningsvärde som 
överskrider ringa men. 
Annan ersättning kan 
beviljas för förberedelse 
av miljöstödsobjektet, 
planering av naturvård 
och naturvårdande 
arbeten.

För att bestämma hur stort av-
verkningsvärdet är används medeltal för de 
tre föregående åren för det aktuella landska-
pet. Medelrotpriset för de olika landskapen 
fastställs i statsrådets förordning.

Hur mycket miljöstöd kan jag få?

Exempel på hur ersättningen räknas ut:  
Skogsägaren äger en 20 hektar stor skogs-
fastighet. 2000 m3 virke kan genast avverkas. 
Det finns en särskilt viktig livsmiljö på fastig-
heten, nämligen den omedelbara närmiljön 
till en bäck i naturtillstånd. Livsmiljön är 1,2 
ha stor och härifrån kan 250 m3 virke tas ut. 
I vårt exempel har vi använt medelrotpriset 
35,26 euro. Summorna är avrundade till när-
maste euro.

Beståndets avverkningsvärde    
2 000 * 35,26 = 70 520 €
Objektets avverkningsvärde   
250 * 35,26 = 8 815 €
Ringa men, 4 %  70 520 * 0,04 = 2 821 €
Ersättn. för avverkningsvärde 
8 815 – 2 821 = 5 994 €
Grundersättning (1,2 ha) 2 * 35,26 * 1,2 =  85 €
Miljöstöd 10 år  (5 994 + 85) / 3 =  2 026 € 

Miljöstödets storlek på  
exempelobjektet  2 026 €.

Finlands skogscentral
Skogsrådgivningens telefontjänst, vardagar
klockan 8–16, tfn 029 432 407 eller
kundtjanst@skogscentralen.fi
Mer information hittar du på vår webbplats  
www.skogscentralen.fi


