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FÖRORD 
 
 Skogsbeskattningen är ett område, som under ett par 

årtionden har tilldragit sig mitt intresse. 1986 skrev jag 

rapporten Skillnader mellan samhällsekonomiskt optimalt 

skogsbruk och privatekonomiskt optimalt skogsbruk.  

       1994 kom reglerna för räntefördelning och skatte-

situationen ändrades radikalt för skogsägarna. Det blev 

intressant för mig att undersöka konsekvenserna. 

Resultaten presenterades i min licentiatavhandling 

Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbruket (2002).. 

       Sedan några år har ytterligare förändringar skett på 

skatteområdet. Förmögenhetsskatten är borttagen, liksom 

gåvoskatten. Jobbskatteavdraget har tillkommit, liksom sär-

skilda regler vad gäller egenavgifterna för dels pensionärer, 

dels för personer yngre än 26 år. Förändringarna har gjort 

det intressant att göra beräkningarna med utgångspunkt 

från skattereglerna för inkomståret 2009. 

       Även andra delar av Räntefördelningen och dess 

påverkan på skogsbruket har omarbetats. Exempelvis har 

nyare statistik tagits med. 

       Möjligheterna att låta skogen fungera som kolsänka 

diskuteras i ett särskilt kapitel. Resultaten visar stora 

likheter med de resultat som erhålls när ändringar i 

skattesystemet görs. Det stora problemet är att bestämma 

det så kallade nollalternativet. 

 

Ronneby i maj 2010 

Sune Håkansson 
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KAPITEL 1 

 

 

 

 

INLEDNING 

 

 Eftersom skogsbruket är en viktig del av det svenska 

näringslivet har staten lagstiftat om hur skogen skall skötas.  

Skatter medför ofta att individers och företags bete-

enden påverkas. Inom skogsbruket kan effekten bli att 

skogsägarna gör val, som staten anser vara oönskade. Idag 

finns det dels skatteregler som är generella, dels några som 

enbart gäller för skogsbruket. Skogsavdrag och skogskonto 

är de viktigaste exemplen på särregler. 

Skogsbruket är en näring där resultatet av en 

investering slutgiltigt kan bedömas först en mansålder 

senare. Reglerna för hur fastighetsöverlåtelser beskattas är 

viktiga för det privatekonomiska utfallet. 

Vårt skattesystem har förändrats vid många tillfällen. I 

början av 1990-talet ändrades reglerna för beskattning av 

realisationsvinster till skogsägarnas nackdel. Kombinatio-

nen av skogsavdrag och 20-årsregeln kan inte längre 

utnyttjas. Det s.k. jobbskatteavdraget samt ändrade regler 

för hur egenavgifter skall beräknas, dels för unga företagare, 

dels för pensionärer, sänker däremot skattebelastningen för 

stora grupper privata skogsägare. 

Från och med 1994 års inkomster har skogsägare 

kunnat tillämpa reglerna för räntefördelning. Dessa regler 
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gav en avsevärt lägre skattebelastning för stora grupper 

skogsägare. Detta kan efterhand förväntas påverka avverk-

ningar och ägarstruktur. 

I denna skrift analyseras skattereglernas, och då i 

synnerhet reglerna för räntefördelning, jobbskatteavdrag och 

egenavgifter, effekter. Skogsägarna är en heterogen grupp. 

Därför måste skattereglernas effekter analyseras för olika 

ägaregrupper. Den viktigaste uppdelningen sker efter 

ägarens marginalskatt. Deklareras inkomsten som kapital-

inkomst (via räntefördelningen) är marginalskatten 30 

procent. Beskattas inkomsten som inkomst av näringsverk-

samhet har låginkomsttagare en marginalskatt på ca 45 

procent, medan höginkomsttagare har en marginalskatt på 

ca 65 procent. Förklaringen till de två senare skattesatserna 

är att även egenavgifterna medräknas. Jobbskatteavdraget 

medför att en marginalskatt på 35 procent också måste ana-  

lyseras, liksom det högre grundavdrag som jobbavdraget ger. 

I vissa situationer är marginalskatten mycket låg. Dels 

gäller det aktiva brukare under 26 år, men i synnerhet för 

aktiva pensionärer. Skogsägarna har ofta möjligheter att 

förskjuta beskattningen i tiden, åt båda hållen. Därför är det 

nödvändigt att analysera lönsamheten därav, liksom den 

påverkan detta kan ge på skogsbruket. 

Räntefördelningen innebär att en schablonberäknad 

andel av ett schablonberäknat kapitalunderlag (som kan 

tolkas som det egna kapitalet) beskattas som kapital-

inkomst. Schablonberäkningen gör att effekterna på skogs-

bruket kan bli stora. På kort sikt påverkas avverkningar, 

skogsvårdsåtgärder och det ekonomiska resultatet. På lång 

sikt påverkas virkesförråd, skötselmetoder, ägarstruktur, 

kanske också areal.  

Skogsbruket är en bransch där stock-flow-modeller kan 

tillämpas. Tidigare skattesystem uppmuntrade till att spara 

skog, räntefördelningen till att avverka skog. Under många 

år har 25 procent av tillväxten sparats. Om reglerna för 

räntefördelning lockar till att avverka 25 procent mer än till-

växten, blir effekten att avverkningarna ökar med 67 
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procent! En sådan förändring kan ske utan att det samlade 

virkesförrådet påverkas mer än med en procent om året. 

Under åren efter det att reglerna för räntefördelning 

infördes, har virkesförrådet fortsatt att öka. Olika förkla-

ringar kommer att diskuteras, exempelvis i kapitel 11. 

De stora miljövärden, som skogsbruket kan producera, 

förbigås nästan helt i den företagsekonomiska kalkylen men 

kan förklara statlig styrning.  

Om skattesystem och externa effekter ger stora 

avvikelser mellan vad som är privatekonomiskt lönsamt och 

det skogsbruk som staten vill skall bedrivas, kan staten 

styra skogsbruket med hjälp av lagstiftning. Det finns en 

speciell skogsvårdslag. Den äldre lagstiftningen hade som ett 

viktigt mål att spara skog till kommande släkten. 

Överavverkningar förhindrades medan skogsvård kunde 

tvingas fram. Arbetsmarknadsskäl, i kombination med upp-

levda tendenser till underavverkning, medförde att det har 

funnits lagstiftning om lägsta tillåtna avverkning. Idag har 

miljöhänsyn en framträdande plats i lagen. 

Miljöhänsyn kostar och någon måste betala. Det finns, i 

princip, tre möjliga lösningar. Antingen betalar staten (alla 

medborgare), skogsägarekollektivet eller den enskilde skogs-

ägaren. De nuvarande lagreglerna kommer att analyseras 

utifrån denna uppdelning. Miljöhänsyn ger avkastning, men 

det är ofta svårare att bestämma värdet av denna. 

En ny del av miljöhänsyn är att försöka öka skogens 

kolbindning. Om skogsägarna uppmuntras till att hålla ett 

större virkesförråd, blir analysen snarlik den som gäller på 

skatteområdet. 

 

 

1.1  Syfte och metod 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur 

reglerna för räntefördelning, men också jobbskatteavdrag 

och egenavgifter, påverkar de svenska privata skogsägarna 

och det svenska privatskogsbruket. Denna påverkan kan ske 

dels direkt, genom att de nuvarande skogsägarnas ekonomi 
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ändras vid ett oförändrat beteende. Därtill kan beteendet 

ändras vad gäller skogsskötsel och avverkning. Dels kan en 

indirekt påverkan finnas, genom att ägarstrukturen 

påverkas, om olika ägarekategorier har olika inriktning på 

skogsbruket. En viktig fråga är om effekterna är i 

överensstämmelse med skogsvårdslagens anda.  

Man kan ha hypotesen att reglerna för räntefördelning 

uppmuntrar till avsevärt ökade avverkningar, medan skogs-

vård blir olönsam för många skogsägare. Är det så, kommer 

våra skogar att förändras radikalt inom något årtionde. 

Frågeställningen har avgränsats till privatskogsbruket. 

Det är de privata skogsägarna, som har störst möjligheter 

att utnyttja (alternativt löper störst risk att drabbas av) 

skattereglerna. Endast fysiska personer kan använda 

räntefördelning. Det antas att skogsägarna är väl-

informerade. Om skattereglerna gynnar en viss typ av 

beteende, kan skogsägarna anpassa sig. Med hjälp av 

beräkningar belyses dels vad som kan förväntas hända med 

avverkningarna, dels vad som kan förväntas hända med 

skogsägarnas inkomster. 

Metodmässigt görs ett antal beräkningar. I det ena 

fallet diskuteras enbart i vilken riktning påverkan sker. Blir 

det ökade eller minskade avverkningar om en viss skatte-

regel ändras? Frågan "hur mycket" besvaras samman-

fattningsvis. I det andra fallet beräknas hur skogsägarnas 

inkomster, efter skattekonsekvenser, påverkas. Hur 

påverkas skogsägarens inkomster om han avverkar för att 

sedan placera pengarna på skogskonto? En överslagskalkyl 

görs också för att mäta påverkan på makronivå. 

I en rapport om samhällsekonomi, statlig styrning etc., 

är det svårt att undvika uttryck som "Om staten vill", 

"Staten kan", "Staten bör", etc. Staten kan här ses som ett 

samlingsuttryck för regeringen, de styrande etc. I de flesta 

fall framgår det av sammanhanget vad som avses. 
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1.2  Uppläggning 
I det andra kapitlet ges en beskrivning av det svenska 

skogsbruket och av den svenska skogsindustrin. Här 

redovisas areal, virkesförråd, skogsägare, etc. 

Den privatekonomiska lönsamheten behandlas i kapitel 

3. De olika teorierna för skogsskötsel beskrivs, men mark-

ränteläran ges det största utrymmet, enär denna teori är 

den mest accepterade. Där visas hur pris-, kostnads- och 

ränteändringar påverkar skogsbrukets inriktning. Skogs-

ägarens problem är inte bara att kunna plantera, röja och 

stamkvista rätt, att kunna aptera rätt etc., utan lika mycket 

att kunna förutsäga de framtida priserna. En slutavverkning 

under ett år med dåliga priser kan spoliera lönsamheten av 

en gjord investering. 

Kapitel 4 ger en bakgrund till den statliga styrningen. 

Där diskuteras det tidigare målet om en hög volym-

produktion samt frågan om avverkningarna bör motsvara 

tillväxten. 

I kapitel 5 beskrivs den svenska skogsbeskattningen 

under 1900-talet. Där presenteras den mest grundläggande 

skatteteorin, som säger att inkomstbeskattning under vissa 

förutsättningar inte påverkar aktiviteten i skogsbruket. 

Kapitlen 6 och 7 är de största och mest centrala. De 

svenska skattereglerna analyseras, dels de regler som gäller 

under innehavstiden, dels de regler som gäller vid över-

låtelser. De gjorda ändringarna av skattereglerna behandlas 

också. Tyngdpunkten är lagd på räntefördelningens effekter, 

men också på påverkan från jobbskatteavdrag och 

egenavgifter. Här visas att den skogsägare, som inte kan 

skattereglerna, kan göra stora förluster. 

I kapitel 8 görs en jämförelse mellan skogliga investe-

ringar och andra placeringsalternativ. Det betonas att de 

kunskaper, som behandlas i kapitel 3, inte räcker. 

Möjligheterna att ändra skattesystemet diskuteras. 

I kapitel 9 presenteras skogslagstiftningen och dess 

historia.  
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Den ”nya” debatten om skogen som en möjlig kolsänka 

diskuteras i kapitel 10. Kapitlet är en sammanfattning av 

Kolsänkor och skogsbruket (Håkansson 2005). 

I kapitel 11 görs en slutsummering.  

De i rapporten analyserade reglerna gällde, i huvudsak, 

för år 2009. Skattereglerna ändras fortlöpande. Jag försöker 

beskriva resultaten på ett sådant sätt att de blir giltiga även 

om mindre ändringar görs i framtiden. 

 

 

1.3  Sammanfattning 
 Den mest accepterade teorin för hur skogsbruk skall 

bedrivas är markränteläran. Enligt denna skall ett 

bestånd avverkas när värdetillväxten inte längre 

förräntar dels värdet av det bundna virkeskapitalet, 

dels värdet av marken. 

 

 Räntefördelning medför att skogsägare kan beskatta 

inkomster som kapitalinkomst. Då är marginal-

skatten 30 procent. De alternativa marginalskatterna 

antas vara 45 eller 65 procent. Aktiva pensionärer 

kan nå en så låg marginalskatt att det är olönsamt 

att använda räntefördelningen. 

 

 Reglerna för räntefördelningen medför att skogs-

ägarna också måste ta hänsyn till att avverkning, 

liksom skogsvård, påverkar fördelningsunderlaget. 

Förräntningskravet höjs. 

 

 Ett högre förräntningskrav medför, enligt markränte-

läran, att omloppstiden skall sänkas. För skogsägare 

med räntefördelning blir det lönsamt att sänka 

omloppstiden intill skogsvårdslagens gräns.  

 

 Ett högre förräntningskrav medför att lönsamheten 

av skogsvård sjunker. För många skogsägare kommer 

skogsvård att framstå som olönsamma åtgärder. 
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 Det kan ifrågasättas om räntefördelningens påverkan 

på privatskogsbruket står i överensstämmelse med 

skogsvårdslagens intentioner. 

 

 Det finns många sätt att senarelägga beskattningen, 

med stora lönsamhetsskillnader mellan alternativen. 

 

 Reglerna gör det lönsamt att räkna alla tillgångar, 

som ger en lägre avkastning än fördelningsräntan, 

till näringsverksamhet.  

 

 Skogsägarekollektivet är heterogent. Fortfarande 

finns skogsägare, som inte har räntefördelning. För 

dessa är det ofta lönsamt att öka virkesförrådet. 

 

 Personer, som genom skogsinnehav kan transformera 

högbeskattade arbetsinkomster till lågbeskattade 

kapitalinkomster tillhör den gynnade gruppen. 

 

 Jobbskatteavdraget och reglerna för egenavgifter 

medför att marginalskatten blir låg dels för unga 

skogsägare, dels för pensionärer. 

 

 Vårt skattesystem är nominellt. Även vid måttlig 

inflationstakt blir den latenta skatteskulden 

betydande. Detta kan skapa inlåsningseffekter. 

 

 Reglerna för skogsavdrag samt för skogskonto kan, 

med fördel, ändras. 

 

 Det kan ifrågasättas om inkomster från skogen, 

netto, bidrar positivt till statens inkomster.  

 

 Reglerna för räntefördelning, kombinerade med 

möjligheterna att sammanlägga resultatet från 

skogsbruket med resultaten från andra verksam-

heter, kan medföra att skogsbruk som ger ett negativt 
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resultat före skatt ger ett positivt resultat efter 

skattekonsekvenser. Här kan förklaringen finnas till 

att gruppen ”rika konsulter” synes rikta sina blickar 

mot skogsfastigheter. Resultatet kan bli en inriktning 

på skogsbruket, där skogsproduktionen inte är det 

primära, utan i stället bra jakt etc. 

 

 I min licentiatavhandling påpekade jag att det skulle 

vara lönsamt att öka avverkningarna så mycket att 

virkesförrådet minskade. Det har inte blivit så. 

Virkesförrådet har fortsatt att öka, om än i en 

långsammare takt. Olika förklaringar finns. 

Exempelvis kan tankar om ”gott skogsbruk” vara mer 

styrande. Låga priser, i kombination med en låg 

avkastning, kan också vara viktiga förkalringar. 

 

 Det är svårt att införa ett system, som lockar 

skogsägarna till att binda mer koldioxid i skogen. 
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KAPITEL 2 

 
 
 
 
 
 
 

DEN SVENSKA SKOGSNÄRINGEN 

 

Det svenska skogsbruket har genomgått en kraftig 

omdaning under det gångna seklet. Vi lärde oss redan i folk-

skolan att eken skyddades under medeltiden, men det var 

först i mitten av 1800-talet, som skogen fick något större 

värde. Skogsvårdsstyrelserna, som skall hjälpa skogsägarna 

med råd om hur skogen skall skötas, kom till i början av 

1900-talet. Än finns det kvar planteringar, som anlades 

under skogsvårdsstyrelsernas första år. Skogsbruket är en 

näring, där de ekonomiskt viktigaste resultaten visar sig 

först efter lång tid. 

Något mer än halva vårt land, 226.520 kvadratkilometer 

är skogsmark (Sveriges officiella statistik, 2009). Arealen 

har inte genomgått någon större förändring under de senaste 

50 åren. Däremot har virkesförrådet ökat under 1900-talet. 

Ökningen har fortsatt under de senaste åren, trots 

stormarna Gudrun och Per. Det finns mer skog idag än 

någonsin under den senaste 300-årsperioden. Under 1900-

talet har virkesförrådet koncentrerats söderut, vilket visas i 

tabell 2.1. Ålderssammansättningen har förändrats. Den 

riktigt gamla skogen upptar en mindre areal än tidigare. 

Ca hälften av skogsmarken har enskilda privata ägare. 

Övriga ägarkategorier är 6 procent öriga privata ägare, 3 

procent staten, 14 procent statsägda aktiebolag, 1 procent 

övriga allmänna aktiebolag och 25 procent privatägda 

aktiebolag (SSÅ 2009).  
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Virkesförrådet per hektar är avsevärt högre i södra 

Sverige jämfört med norra Sverige. Det privata skogsbruket 

har virkesrikare bestånd än vad andra ägare har. Skillnaden 

synes i huvudsak bero på bättre boniteter och en annorlunda 

åldersfördelning. 

 

 Tabell 2.1. Virkesförrådets utveckling.  (Miljoner skogskubikmeter). 

 

Område     Taxeringsperiod 

                       1923-29      1938-52     1953-62    1978-82     1990-94 2004-2008 

N Norrland 497 452 502 566           574         597 

S Norrland 451 485 609 685           730         769 

Svealand 463 557 604 631           700         772 

Götaland 348 461 556 692           853         880 

Hela landet  1.760 1.954 2.270 2.573        2.857      3.018 

    (Från Svensson,  S.A. 1980,  Sind 1983:2 samt Skogsstatistisk årsbok 1997, 

2009.) 

       På länsnivå fanns det vid den första riksskogstaxe-

ringen siffror på riktigt låg nivå. Blekinge tillhörde länen 

med riktigt lågt virkesförråd, 40-70 m3sk per hektar och 16-

29 procent kalmark (Enander 2007). Idag är virkesförrådet 

200 m3sk per hektar (Riksskogstaxeringen). 

Ett ökande virkesförråd innebär att hela tillväxten inte 

har avverkats. Tillväxten, som förvisso varierar mellan åren, 

är ca 96 miljoner m3sk (skogskubikmeter) (Skogsåret 1997-

98). De årliga avverkningarna, som varierar ännu mer, var 

under 1990-talets 8 första år knappt 70 miljoner m3sk i 

genomsnitt (Skogsåret 1997-98). Ungefär 3 av 4 kubikmeter i 

tillväxt avverkades, medan den fjärde kubikmetern 

sparades. Mellan skogstaxeringsperioderna 1990-1994 och 

2004-2008 sjönk takten i uppbyggnaden av virkesförrådet. 

Till en del kan detta ha berott på stormarna Gudrun och Per. 

Skogsstatistisk årsbok 2009 redovisar dock att tillväxten har 

ökat till ca 120 miljoner m3sk per år, medan avverkningarna 

är strax under 100 miljoner m3sk, vilket medför att 

förrådsuppbyggnaden fortsätter i oförminskad takt. 
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Längre tillbaka i tiden kan virkesförråden ha varit 

relativt höga. Enander (2007) menar att skogstillgångarna i 

Norrland var minst lika stora omkring 1870 som vid 1900-

talets slut. Lokal virkesbrist kunde dock förekomma. 

En förklaring till ett ökat virkesförråd kan vara att 

ägarna inte är ekonomiskt beroende av den ekonomiska 

avkastningen. För två tredjedelar av ägarna är mindre än 10 

procent av inkomsten från skogen (Enander 2007). 

En annan förklaring är att förädling av plantor ger en 

högre tillväxt, vilket i sin tur ger ett högre virkesförråd. En 

större del av skogsmarken har idag en hyfsad slutenhet. 

Borta är min barndoms mer hagmarksliknande skogar. 

  Vid fastighetstaxeringen 2008 var skogsbruksvärdet 424 

miljarder kr (Skogsstyrelsen 2009). Vid fastighetstaxeringen 

1992 var de samlade taxeringsvärdena 147 miljarder kr 

(Skogsstatistisk årsbok 1997). 1998 var (prel.) köpeskillings-

koefficienten, dvs. kvoten mellan köpeskilling och 

taxeringsvärdet för 1992 vid de lagfarna köpen, 2,30 för alla 

jordbruksfastigheter (Skogsägarnas ekonomifakta 1999). 

Tankegången är att taxeringsvärdet skall vara 75 procent av 

marknadsvärdet. Används den regeln var marknadsvärdet 

år 2008 530 miljarder kronor, Används en köpeskillings-

koefficient på 2, blir marknadsvärdet 848 miljarder kronor. 

 

Tabell 2.2. Ägandeförhållandena inom privatskogsbruket   

              1992. 

 

Skogsmarksinnehav (hektar)        Antal            Hektar (1000-tal) 

    0.1-     5,0                                 48.661                 140 

    5,1-   20,0                                 70.917                 856 

  20,1-   50,0                                      59.570              1.998 

  50,1- 100,0                                     34.374              2.442 

100,1- 200,0                                      17.905              2.472 

200,1- 400,0                                          6.157              1.652 

400,1-                                                   1.632              1.184 

Samtliga                                          239.216            10.744 

        (Från Skogsstatistisk årsbok 1997) 
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Antalet företag i privatskogsbruket är stort. Median-

fastigheten har strax över 20 hektar skog. Medianhektaret 

finns på en fastighet med 100 hektar skog. Det finns 330.000 

företagare  (Skogsägarnas ekonomifakta 2000), som äger de 

nära 240.000 fastigheterna. Många ägare är passiva och 

deltar inte i skötseln av fastigheten. 

Lönnstedt (1993) menar att många skogsägare har 

fastigheten för att vårda ett socialt och kulturellt arv. Det 

ekonomiska utbytet har en mindre betydelse. 

Inom privatskogsbruket var under taxeringsperioden 

2001-2005 5 procent kalmark. Plant- och ungskogen upptog 

25 procent av arealen och gallringsskogen 37 procent. Äldre, 

ej mogen skog fanns på 11 procent av arealen, medan 

slutavverkningsskogen upptog 22 procent (Skogsstyrelsen 

2009). Den slutavverkningsbara skogen har högst virkes-

förråd per hektar. Den andel av virkesförrådet, som finns i 

den slutavverkningsbara skogen, överstiger 30 procent.  

Under 2006 användes 27 miljoner arbetstimmar i skogs-

bruket, varav 14 miljoner inom det enskilda skogsbruket  

(Skogsstyrelsen 2009). Som en jämförelse kan nämnas att 

1982 användes 54 miljoner arbetstimmar (SSÅ 1984).  

År 2000 utfördes fortfarande 25 procent av avverk-

ningarna i småskogsbruket av de självverksamma, mesta-

dels med hjälp av äldre skotare samt med äldre griplastare 

monterade på jordbrukstraktorer (Gullberg 2002). Avverk-

ningar med hjälp av motorsåg sker numera mestadels vid 

spridda avverkningar, exempelvis när skadade och 

vindfällda träd skall upparbetas. Likaså gäller att det är de 

äldre brukarna, som använder denna teknik. 

Vid föryngring under perioden 2005-2007 användes 

plantering på 67 procent av arealen. Resultatet uppfyllde 

skogsvårdslagens krav på 88 procent av arealen. Naturlig 

föryngring användes på 28 procent av arealen, där nådde 74 

procent lagens krav. På de återstående 5 procenten av 

arealen vidtogs inga åtgärder alls och då nådde endast 18 

procent skogsvårdslagens krav.  
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Eftersatta röjningar fanns det på 1,2 miljoner hektar, 

menade Skogsstyrelsen år 2000. Statistiken var dock osäker 

(Enander 2007). 

Idag utförs nästan allt skogsbruk enligt metoden att 

plantera (någon gång självföryngra eller så) (ofta efter en 

föregående markberedning), röja, gallra samt slutavverka. 

Det finns egentligen bara en person i Skogssverige, som 

försöker predika en alternativ metod. Det är i sig inte vilken 

person som helst. Mats Hagner är professor emeritus i 

skogsförnyelse. Hans förslag till skötselmetod, oftast 

benämnt naturkultur, beskrivs som ”en ekonomisk princip 

som maximerar nuvärdet i varje grupp av träd som 

konkurrerar med varandra”. Stora mogna träd plockas ut vid 

avverkning, liksom defekta träd. Återväxten består av de 

mindre träden som blir kvar efter avverkningen, kombinerat 

med plantering i luckor där självföryngring inte finns. 

Följden blir olikåldriga skogar (Skogseko nr 3, 2009). 

På plussidan menar förespråkarna att konventionellt 

skogsbruk ger en mycket låg förräntning, naturkultur kan ge 

mer. Kritikerna menar att tillväxten blir alltför låg, medan 

förespråkarna menar att det inte är antalet kubikmetrar 

som skall maximeras. Man skall producera så mycket som är 

lönsamt. Gamla försök med stamvis blädning (en något 

annorlunda form) visar att det erhölls en hög och jämn 

tillväxt i åtminstone 50-60 år, även i bestånd med högt 

virkesförråd (Lundqvist, 1989). Det är naturligtvis ett 

problem att en granskning visar att många äldre studier har 

låg vetenskaplig kvalité (Nilsson, 2001). 

Översatt i antalet anställda var antalet år 2007 27.200 i 

skogen, 39.200 i trävaruindustrin samt 34.800 inom massa-, 

pappers- och pappindustrin (Skogsstyrelsen 2009). 

Exportvärdet av skogs- och skogsindustriprodukter var 

128 miljarder kronor, motsvarande 11 procent av landets 

varuexportvärde under år 2008 (Skogsstyrelsen, 2009). 
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KAPITEL 3 

 
 

 

 

 

 

 

PRIVATEKONOMISK LÖNSAMHET 

 

I denna skrift definieras privatekonomisk (företags-

ekonomisk) lönsamhet som det skogsbruk, som maximerar 

nuvärdet av den inkomstström som efter skatt hamnar hos 

skogsägaren.   

Ibland kan skogsägarna behandlas som ett kollektiv, i 

andra fall måste olika kategorier analyseras. En prishöjning 

på virke kan komma alla till del, och leder till en högre 

privatekonomisk lönsamhet. Höjda fastighetspriser ger en 

förmögenhetsomfördelning mellan köpare och säljare. 

Det är inte några större skillnader mellan att bedriva 

skogsbruk och att driva företag i en annan bransch, där en 

någorlunda homogen produkt produceras och där det är 

någorlunda fri konkurrens. Priserna på marknaderna för de 

olika sortimenten bestäms av det samlade utbudet och den 

samlade efterfrågan. Skogsägareföreningarna har stora 

marknadsandelar, men andra konkurrenskraftiga aktörer 

finns. Möjligheterna att sälja och köpa timmer och massaved 

över gränserna förstärker konkurrensen. 

En skogsbrukare, som inte kan påverka priserna måste, 

för att nå bästa möjliga ekonomiska resultat, anpassa sin 

produktion till rådande priser och till de priser, som han 

förväntar sig kommer att råda i framtiden. Vid försäljningen 

kan han inte hänvisa till historiska kostnader.  
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  I detta kapitel ges först en kort genomgång av de olika 

skogsskötselteorierna. Den teori, som numera (med vissa 

inskränkningar) är accepterad bland skogsekonomerna är 

markränteläran. För denna görs en mer ingående beskriv-

ning och följderna av olika parameterförändringar analy-

seras. Det förklaras varför det är lönsamt att plantera små 

plantor, som blir skördemogna först långt efter plantörens 

död. Likaså diskuteras olika strategier för hur en ändring av 

omloppstiden kan ske. 

Virkesutbudet bestäms på kort sikt bland annat med 

hänsyn till att en kubikmeter avverkad idag inte finns 

tillgänglig för avverkning i morgon. Skogsägarnas förvänt-

ningar om den framtida prisutvecklingen får stor betydelse 

för avverkningsbenägenheten. 

Det gäller för skogsägaren att inte bara kunna sköta sin 

skog i betydelsen att plantera rätt trädslag på rätt mark i 

rätt tid, att kunna röja rätt etc., utan också att göra de stora 

avverkningarna vid rätt tid, dvs. när priserna är höga. 

 

 

3.1  Teorier för skogsbruk 
Dickson, H. (1956)  och Streyffert, Th. (1938) har 

beskrivit olika teorier för skogsskötsel: 

  Skogsränteläran säger att högsta möjliga avkastning, 

mätt i värde, skall eftersträvas. Någon hänsyn skall inte tas 

till det i skogsbruket bundna kapitalet. Följden blir en lång 

omloppstid och ett högt virkesförråd. Den omloppstid, som 

blir följden, kallas den statsfinansiella omloppstiden. 

Skogsräntabilitetsläran är skogsräntelärans motsats. 

Högsta möjliga räntabilitet skall eftersträvas på det i skogs-

bruket bundna kapitalet (mark, virkesförråd). I de flesta fall 

nås detta mål när kapitalbindningen är låg. I praktiken 

synes det inte vara meningen att skogsräntabilitetsläran 

skall tillämpas på detta sätt. Skogen skall skötas med en 

viss lägsta intensitet. Skogsbruket skall, med givna 

restriktioner, bedrivas så att högsta möjliga förräntning 

erhålls, även om inte full privatekonomisk räntabilitet nås. 
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Markränteläran, som bland annat Ohlin behandlade i 

ett av sina tidigare verk och återgiven i Ekonomisk Debatt 

(Ohlin, B. 1979), säger att markvärdet skall maximeras. 

Virkesförråd och mark skall belastas med en relevant 

räntekostnad. Varje åtgärd, som ger ett högre markvärde, 

innebär en förbättring av skogsbrukets ekonomiska resultat. 

Även om markränteläran numera är den mest 

accepterade teorin bland skogsekonomerna, har den inte fått 

tillämpas fullt ut. De "resultat" den ger, stämmer inte alltid 

med de resultat, som lagstiftarna har velat ha. Exempelvis 

skall enligt markränteläran ofta fina, virkesrika bestånd 

avverkas. Visserligen växer skogen bra, både i volym och i 

värde, men den procentuella tillväxten är för låg. 

Omloppstiden blir förhållandevis kort. 

Sammanfattningsvis skulle skogsränteläran ge ett 

mycket högt virkesförråd, medan skogsräntabilitetsläran 

skulle ge ett mycket lågt virkesförråd. Markränteläran 

hamnar mellan de båda ytterligheterna. 

Även om relativt måttliga räntesatser används, visar 

kalkylerna ofta på ett negativt värde för den svenska 

skogsmarken, vid antagande om oförändrade priser i all 

framtid. Enligt markränteläran skall då traditionellt 

skogsbruk, med exempelvis plantering, inte längre bedrivas 

på dessa marker.  

Den "praktiska" lösningen har blivit att staten, exempel-

vis vid stiftandet av skogsvårdslagar, har gått baklänges 

(Dickson, H. 1956). Man har sett efter i facit, dvs. i skogen, 

för att bestämma på vilket sätt man vill ha skogsbruket 

bedrivet. Sedan har man bestämt den räntesats, som ger det 

eftersträvade skogsbruket.  

Räntesatsen har blivit låg, ca 3 procent. Denna, så kallade 

forstliga ränta, har motiverats på olika sätt. I en tysk 

lärobok (Streyffert, Th. 1938, hänvisar till Endres, M. 1923) 

från seklets början angavs följande motiveringar; 

 

1. Virkespriserna kommer inte att bli oförändrade, utan 

kommer att stiga. 
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2. Skogsbruket är en säker placering. 

3. Likviditeten är hög. 

4. Förvaltningen är bekväm. 

5. Skogsbruket har en lång produktionstid, varför det inte 

behövs så många omplaceringar av kapitalet. 

6. Räntan torde sjunka i takt med att den materiella 

välfärden stiger. 

7. Det finns en subjektiv värdering av att äga skog. 

 

Några argument mot användande av den forstliga räntan 

gavs inte. I annan litteratur möter vi sådana. I SOU 1973:14 

skriver man:  

 

Samtliga kalkyler förutsätter att en samhällelig 

räntefot fastställs. Enligt Skogsstyrelsens anvis-

ningar skall beräkningarna rörande optimal slut-

ålder baseras på en ränta på 3,5 %, medan 

reproduktionsskyldigheten bestäms med ledning av 

3 % ränta… Mer anmärkningsvärt är att ränte-

kraven i båda fallen är låga. Normalt brukar man 

beräkna att de samhällsekonomiska avkastning-

skraven bör ligga i intervallet 5-10 %. Den låga 

kalkylräntan ger en tendens till inoptimalt 

utnyttjande av produktionsresurserna. 

                                       (SOU 1973:14) 

    

Den första punkten, att virkespriserna skulle stiga över 

tiden, kan också ifrågasättas. Facit talar ett annorlunda 

språk, vilket bland annat påpekades i samma SOU i ett 

särskilt yttrande av experten R. Hjort:  

 

..Skogsägarna får idag bara hälften så mycket per 

levererad kubikmeter räknat i reella priser som de 

fick 1950. 

 

SOU 1992:76 hade pessimistiska tongångar: 
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..Det är kommitténs uppfattning att trenden för 

virkespriserna realt sett kommer att vara sjunkande 

under 1990-talet.. 

 

Prognosen slog in. Priserna har fallit (Skogsägarnas 

företagsbok 2008). 

 

3.2  Faustmann-Pressler-Ohlin-teoremet 
Faustman-Pressler-Ohlin-teoremet har fått sitt namn 

därför att flera ekonomer löst problemet om den optimala 

omloppstidens längd när markränteläran skall tillämpas. 

Först var Faustmann, som presenterade sin lösning redan 

1849. Pressler kompletterade lösningen 1860. Ohlin presen-

terade samma lösning 1921, lyckligt ovetande om att han 

inte var först (Löfgren, K-G., Johansson, P. O. 1983). 

 

Följande antaganden gäller: 

a. Kapitalmarknaden är perfekt. Det går att låna eller låna 

ut pengar till en given räntesats. Den framtida 

räntenivån är känd och konstant. 

b. Priserna på skogsbrukets produkter och på skogsbrukets 

insatsvaror är kända och konstanta i all framtid. 

c. Skogens produktionsfunktion, som visar tillväxten vid 

varje givet skötselprogram, är känd. Det producerade 

virket är enhetligt, varför priset på varje virkesenhet är 

oberoende av skogens ålder. 

d. Skogsmark kan köpas, säljas, hyras eller hyras ut på en 

perfekt marknad. 

e. Det finns inga kapacitetsbegränsningar i avverkningarna. 

Ej heller finns det några restriktioner vad gäller skogens 

åldersfördelning. 

 

Låt det för ett område gälla att: 

 

Qt+T = f(T) 
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Produktionen är beroende av de biologiska förhållandena. 

Qt+T är den virkesmängd, som erhålls om beståndet avverkas 

vid tidpunkten T. För produktionsfunktionen gäller att: 

 

1. f är två gånger kontinuerligt deriverbar 

2. f´(T) > 0 

3. f"(T) < 0                0<T<a,  f´(a) = 0. 

 

Antagande 3 är en förenkling, men torde gälla i relevant 

intervall. Ungskogarnas volymtillväxt är högre än de små 

plantornas. När träden närmar sig slutavverkningsbar 

ålder, sjunker tillväxten för varje år. 

Skogsägaren antas maximera nuvärdet av inkomsterna 

från skogen. Ju högre nuvärde, desto större blir hans 

valmängd när han skall välja sin konsumtionsmix. 

För första generationen skog blir nuvärdet av inkomsten 

beräknat vid anläggningstidpunkten: 

 

R(T) = pf(T)e-rT -wL                  3.1   

 

där: 

R = nuvärdet av inkomsten från första generationen skog 

p = priset för en enhet virke på rot 

r  = räntesats 

w = lönenivå per enhet arbetskraft 

L = antal enheter arbetskraft, som används vid    

       beståndsanläggningen. 

 

Det förutsätts att det inte finns några kostnader från 

beståndsanläggandet till slutavverkningen. 

 

Om skogsägaren maximerar 3.1 med avseende på T erhålls:    

 

        f´(T1) 

        f(T1)                                   3.2                                       

                         

= r 
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Det största nuvärdet från en generation skog erhålls om 

avverkningen sker vid T1, då den relativa värdetillväxten är 

lika hög som räntan. 

Skogsägaren skall inte maximera nuvärdet av inkoms-

ten från den första skogsgenerationen. Skogsbruket skall 

bedrivas så att högsta möjliga nuvärde från alla framtida 

skogsgenerationer nås. Det kan vara bättre att ta en något 

kortare omloppstid än den som ger det största nuvärdet för 

en generation, så att inkomsterna kommer oftare. 

Det kan vara så att skogsbruket inte är lönsamt. Mark-

värdet blir negativt. Då skall skogsbruket upphöra. Om lag-

stiftning tvingar till skogsbruk, kan skogsägaren förlänga 

omloppstiden, relativt den omloppstid som gäller när en 

generation optimeras. Förlusten blir då något större för varje 

generation, men förlusterna kommer mer sällan. 

Från varje skogsgeneration erhålls ett nuvärde, 

beräknat till anläggningstidpunkten, på pf(T)e-rT - wL. 

Kvoten mellan varje term i den oändliga serien 

skogsgenerationer är e-rT. Det totala nuvärdet, V, som också 

är markvärdet, blir lika med: 

 

V=(pf(T)e-rT-wL) / (1-e-rT)          3.3

   (Faustmanns formel) 

 

Derivering av 3.3, med avseende på T, varefter derivatan 

sätts lika med noll, ger optimumvillkoret: 

 

pf(TO)´= rpf(TO) + rV(TO)              3.4 

 

TO är den optimala omloppstidens längd. Ett bestånd 

skall slutavverkas när värdetillväxten hos beståndet är lika 

med avkastningskravet på det bundna virkeskapitalet plus 

avkastningskravet på markvärdet. 

V, markvärdet, är nuvärdet av alla framtida överskott 

från skogsbruket när alla kostnader har räknats från. 

Markvärdet är det pris, som en köpare kan betala för 

kalmark, där skogsbruk skall bedrivas i framtiden. 
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De erhållna resultaten kan inte användas utan 

inskränkningar. Exempelvis kan avverkningar i ett bestånd 

påverka näraliggande bestånd genom stormskador. 

 
3.3  Skogsbruk och mikroekonomisk teori 
Enligt markränteläran skall skogsbruk bedrivas så att 

det ger högsta möjliga markvärde. I den perfekta ekonomin 

kommer ett sådant skogsbruk att bedrivas. Den skogsägare, 

som väljer rätt skogsbruk, kan betala mer för marken än vad 

den skogsbrukare, som väljer fel inriktning, kan. 

När ett nytt bestånd skall anläggas, måste hänsyn tas 

till en mångfald faktorer som rådande och förväntade priser, 

markens bonitet, trädslag, föryngringsmetod, plant- och 

stamantal och därmed virkesförråd under omloppstidens 

olika faser. De olika trädslagen har dels olika värden per 

volymenhet vid avverkningen, dels kan valet av trädslag 

påverka valet mellan plantering och självföryngring. Olika 

trädslag har olika behov av röjning, gallring och skilda slut-

avverkningsåldrar. Ett högt pris på finkvistigt virke lockar 

till kortare planteringsförband. Ett högre pris på grövre 

dimensioner gör det lönsamt att förlänga omloppstiden. 

Kostnaden för att plantera en planta är relativt 

konstant. I skogsbruket gäller lagen om avtagande marginell 

avkastning. En fördubbling av antalet träd gör att den 

samlade tillväxten ökar, men med mindre än 100 procent, 

såvida inte stamantalet är synnerligen lågt. Ett högre 

plantantal kan leda till en högre kvalité, men värdet av ett 

marginellt tillskott av plantor kommer att vara avtagande.  

Generellt gäller att värdet av en aktivitetsökning är 

avtagande, oberoende av om aktivitetshöjningen innebär 

utsättandet av en planta till eller borttagandet av en skadlig 

planta till. En extra insats av en produktionsfaktor skall 

göras så länge som värdet av insatsen är högre än den 

marginella kostnaden. I skogsbruket innebär det att en 

planta till skall sättas ut om nuvärdet av den framtida 

avverkningsökningen överstiger kostnaden för den extra 

plantan. Skogsbruket stämmer väl överens med vad som lärs 
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ut på grundkursen i nationalekonomi vad gäller vinst-

maximerande företags beteende. 

Spegelbilden av att en extra insats ger ett allt lägre 

tillskott är att kostnaden för en (normerad) enhet virke 

stiger.            

    

 Kr                   MC 

                

                                                                                         P                           

                                                              

 

     _  

                                               X                                                          X 

 

Figur 3.1.  Det är lönsamt att öka produktionen inom 

  skogsbruket så  länge som marginalkostnaden (MC)

  är lägre än priset (P). 

 

I figur 3.1 är prislinjen vågrät. Förklaringen är att en 

enskild svensk skogsägare inte kan påverka marknadspriset. 

       Valmöjligheterna vad gäller trädslag, röjnings- och gall-

ringstidpunkter, liksom inriktning på kvalité bestäms i stor 

utsträckning redan vid beståndsanläggningen. Planteras 

gran i långa förband på goda marker och kan man inte 

förvänta sig att resultatet blir timmer med täta årsringar. 

Vissa ändringar i produktionsinriktningen kan genom-

föras under omloppstiden. Ett högt plantantal kan reduceras 

genom röjning och delvis genom gallring. Det går att 

använda virke, producerat med tanke på att det skulle 

användas inom fanérindustrin, inom massaindustrin. Det 

omvända förfarandet är däremot osannolikt. 

Hur beståndsanläggningskall ske bestäms med hänsyn 

till förväntat utfall. Om 2.500 plantor sätts ut per hektar, 

kommer sannolikt endast 2.200 plantor att överleva den 

första sommaren, kanske bara 1.500 plantor överlever. Till 

en del kan detta justeras genom att endast ett fåtal plantor 

röjs bort och genom att förstagallringen senareläggs. 
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Under åren mellan plantering och slutavverkning kan 

mycket hända med exempelvis prisrelationen mellan klent 

och grovt virke. Skogsägaren kan låta den faktiska utveck-

lingen bestämma slutavverkningstidpunkten. Slutgiltigt 

beslut tas det år då slutavverkning sker. 

När ett bestånd blir äldre, minskar den relativa till-

växten, både i volym och i värde. Däremot kan tillväxten öka 

i absoluta tal. Den optimala slutavverkningstidpunkten är 

när tillväxtens värde inte längre täcker dels markhyran, dvs. 

värdet av att utnyttja marken under ett år, dels kostnaden 

för det bundna virkeskapitalet. 

 

Procent 

 

 

              Avkastningskrav   
               

        Relativ värdetillväxt

                                    _                                                År  

     n            

Figur 3.2. Optimal slutavverkningsålder.  

 

Optimal slutavverkningsålder är när den årliga värde-

tillväxten inte längre täcker markhyra och förräntning av 

det bundna virkeskapitalet.  

 

Markvärde, kr 

                                                             

                                               A  

  

                 n                                                    År 

 

                                                B 

                                                        

Figur 3.3.  Sambandet mellan omloppstid och markvärde. 

 Olika alternativ. I fallet B är markvärdet alltid negativt. 



 25 

Det är privatekonomiskt lönsamt att bedriva skogsbruk 

om markvärdet är noll eller positivt. Vill staten att privata 

ägare skall bedriva skogsbruk inom olönsamma områden, 

måste staten ingripa antingen med lagstiftning eller med 

ekonomiska förmåner. 

Även inom områden, där markvärdet är negativt, är det 

vanligen lönsamt att fortsätta med ett redan pågående 

skogsbruk. Har en föryngring gjorts, är det ofta lönsamt att 

röja och gallra. I synnerhet är det lönsamt att slutavverka. I 

ett sådant fall kommer, om inga regleringar finns, ett 

exploaterande skogsbruk att bedrivas. Beståndet avverkas 

när tillväxten inte längre förräntar virkeskapitalet. Därefter 

anläggs inget nytt bestånd.  

Efterhand kan det genom självsådd komma nya träd, 

som blir lönsamma att avverka, en ny omgång exploaterande 

skogsbruk kan komma om några årtionden. Ett alternativt 

synsätt är då att ett positivt markvärde erhålls genom ett 

extensivare skogsbruk. 

 

3.4  Värdet av växande skog 
Skog, färdig för slutavverkning, har oftast ett positivt 

värde. Även små plantor, som blir avverkningsmogna träd 

om 200 år, har ett värde, trots att inte ungskog har något 

värde vid en direkt avverkning. Intäkterna skulle inte täcka 

avverkningskostnaderna. Värdet kommer om beståndet får 

växa in i lämpliga dimensioner. 

Ett träds realisationsvärde är det värde trädet har om 

det avverkas direkt, och dess rotvärde är nuvärdet av inkom-

sten vid den lämpligaste avverkningstidpunkten, efter 

avdrag för markhyran fram till avverkningen. Vid den 

optimala avverkningstidpunkten är rotvärde och realisa-

tionsvärde lika höga. 

      Figur3.4 visar rotvärde och realisationsvärde i ett fall då 

markvärdet är noll. Då antas kostnaden för att anlägga 

beståndet (a) vara lika med nuvärdet av intäkten vid 

avverkningen. Den optimala omloppstiden är n år. 
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Kr 
                 Rotvärde om optimal omloppstid väljs 

 

                                                           Realisationsvärde 

                 

         

         

                                      n                          År                                                    

 

Figur 3.4.  Rotvärde och realisationsvärde i ett fall då  

                   markvärdet är noll.  

 

Det är lönsamt att anlägga nya bestånd, ty om det finns 

en marknad för avverkningsmogna bestånd, och där priset 

är A kr, kommer det att finnas ett pris för ett bestånd som 

har ett år kvar fram till slutavverkningen. Priset kommer 

att vara nuvärdet av A kr, minus eventuell markhyra. Finns 

det marknad för skog, som skall avverkas om ett år, finns 

det marknad för skog, som skall avverkas om 2 år etc. 

(Skogh, G. 1984). 

För ej avverkningsbar skog, kommer förväntningarna 

om framtida priser och kostnader (inklusive räntor) att ha 

stor betydelse. Det kan vara lönsamt att plantera skog även 

under år då avsättningsmöjligheterna för sågtimmer är 

ytterst begränsade. 

Träd, tillräckligt stora för att ha ett positivt realisa-

tionsvärde, är samtidigt en produktionsfaktor och en färdig 

produkt. Skogsägaren kan genom att avverka snabbt minska 

virkeskapitalets storlek. Med mindre kapital kommer 

produktionen, tillväxten, att minska. 

 

3.5  Parameterförändringar 
I det föregående har optimumvillkoret för avverkning 

bestämts (se formel 3.4). Frågan att besvara blir nu: Hur 

reagerar en skogsägare vid olika förändringar?  Detta 

behandlas i Forest Economics and the Economics of Natural 

Resourses (Löfgren, K-G., Johansson, P. O., 1982). 

a 
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3.5.1  Ändrad ränta  

Skogens värdetillväxt, mätt i procent, sjunker när 

träden blir äldre. En högre ränta (vid räntor och omlopps-

tider, som är aktuella i svenskt skogsbruk) leder till en 

kortare omloppstid i redan anlagda bestånd. En kortare 

omloppstid leder, i sin tur, till ett lägre virkesförråd (mer om 

detta senare). På kort sikt kommer slutavverkningarna att 

öka. Någon eller några årgångar till skall slutavverkas. (För 

en striktare bevisföring, se exempelvis Håkansson, S. 1986) 

  Räntehöjning leder till att lönsamheten av plantering, 

röjning etc. sjunker. Vid ett räntekrav på 3 procent måste en 

investering på 1.000 kr ge 10.641 kr igen om 80 år för att 

vara lönsam. Höjs förräntningskravet till 4 procent krävs 

23.050 kr åter. Skogsskötselalternativ, som ger ett positivt 

markvärde vid avkastningskravet 3 procent, kan ge ett 

negativt markvärde om avkastningskravet är 4 procent. 

På längre sikt blir resultatet av en räntehöjning att 

avverkningarna måste minska. Om intensiteten i skogs-

bruket minskar så sjunker tillväxten, och då måste också 

avverkningarna minska. 

Det högre räntekravet kan leda till att planteringar blir 

olönsamma, det blir lönsammare med självföryngringar.  

Omloppstiden, mätt som antalet år mellan slutavverk-

ningarna, kan öka. Vid plantering finns 3-åriga plantor året 

efter slutavverkningen. Vid självföryngring tar det minst 5 

år innan medianplantan är 3 år. Att räntehöjningen sänker 

omloppstiden för ett givet bestånd kan mer än väl motverkas 

av att skötselprogrammet i övrigt ändras. 

Resonemanget gäller "modellskogsbruket". Vi har stora 

arealer med sämre skog, som inte liknar modellskogsbruket. 

Här kan avverkningsbeteendet påverkas i motsatt riktning. 

Vid låg ränta är det lönsamt att efterhand avveckla glesa 

bestånd, för att kunna skapa välslutna bestånd. Höjs räntan 

är det inte lockande att plantera nya bestånd. Det är 

lönsammare att låta de glesa bestånden stå kvar. 

En räntehöjning, ceteris paribus (allt annat oförändrat), 

påverkar inte värdet på slutavverkningsskogen. Däremot 
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sjunker värdet på den yngre skogen. Nuvärdet av framtida 

inkomster sjunker när räntan höjs. En högre ränta leder till 

ett lägre markvärde. 

 

Nuvärde 

    (kr)    a 
 

 

                     

                   b 

                   c   
 

                                                                           n         År                                                                                  

                  

                 Figur  3.5. Nuvärdet av inkomst a 

 

En inkomst på a kr om n år har nuvärdet b om diskon-

teringsräntan är B procent, men nuvärdet sjunker till c om 

diskonteringsräntan höjs till C procent. 

En intrikat fråga är vilken ränta som avses, dvs. hur 

kalkylräntan bestäms. Den vanligaste utgångspunkten för 

bestämmande av kalkylräntan är avkastningen på alterna-

tiva placeringar (Yard, S. 1987). Yard konstaterar också att 

många företag har återgått till att göra kalkyler före skatt, 

men hänvisar till möjligheten att kalkylräntan justeras med 

hänsyn till skatter. 

Eriksson använde i sina kalkyler (Eriksson, L. 1991) 

reala avkastningskrav på 3 respektive 5 procent efter skatt. 

Detta skulle motsvara situationen för en skuldfri respektive 

skuldsatt skogsägare. 

Jag har valt att använda två huvudmetoder. I den första 

metoden används två nominella räntesatser, före skatt. Den 

lägre kan gälla för en skuldfri skogsägare, den högre för den, 

som använder lånat kapital. Då de flesta skogsägare kan 

antas ha åtminstone en del lånat kapital, blir den senare 

analysen kanske den viktigare.  

Analyserna avser marginella "handlingar". Fråge-

ställningen gäller inte: Skall all skog avverkas? I stället 
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frågas: Är det lönsamt att avverka skog för 1.000 kr till? 

Skall priset på fastigheten vid överlåtelsen höjas med 1.000 

kr? Är det lönsamt att sätta in 1.000 kr till på skogskonto? 

  Den andra metoden är en spegling av den första. 

Antagandet är att den reala avkastningen före skatt i skogs-

bruket är 3 procent, vilket medför att markvärdet i normalt 

svenskt skogsbruk blir omkring noll. Frågeställningen är 

vilket nominellt avkastningskrav före skatt detta motsvarar, 

för olika skogsägare och vid olika inflationsnivåer. 

Jag antar att det finns ett samband mellan inflations-

takt och nominell ränta enligt den så kallade Fishers effekt, 

som innebär att om inflationen stiger en procentenhet, så 

ökar den nominella räntan en procentenhet (Mankiv, N. G. 

1997). Yard menar däremot att de svenska räntorna har en 

följsamhet mot inflationen på 50 procent (Yard, S. 1987). 

Wibe skriver om den historiska förräntningen för 

skogliga investeringar att planteringar från 1800-talet gav 

en god avkastning, avsevärt högre än sparande i bank (Wibe, 

S. 1988). För dagens beståndsanläggningar är kalkyl-

resultaten avsevärt lägre. 

 

3.5.2  Effekter av prisändringar 

Då priserna stiger (för all framtid), ceteris paribus, på 

den rotstående skogen, och prisändringarna är proportionellt 

lika för alla dimensioner, blir det lönsamt att ha ett inten-

sivare skogsbruk. Omloppstiden kommer att förkortas vid 

ett i övrigt oförändrat skötselprogram (under förutsättning 

att det förekommer anläggningskostnader). Förklaringen är 

att högre virkespriser leder till ett högre markvärde. 

Markvärdet stiger proportionellt mer än virkespriserna. 

Värdetillväxten skall förränta både virkeskapital och mark-

värde. I relation till virkeskapitalet måste då värdetillväxten 

öka, vilket nås genom en lägre slutavverkningsålder. 

Resonemanget gäller vid ett i övrigt oförändrat 

skötselprogram. Högre virkespriser lockar till ett intensivare 

skogsbruk, exempelvis tätare planteringar. Fler plantor per 
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hektar ger en långsammare dimensionsutveckling, vilket 

kan medföra att omloppstiden i stället ökar i nya bestånd 

Prisökningen leder till att en del marker, som tidigare 

hade ett negativt markvärde, nu får ett positivt sådant. De 

högre priserna på skogsprodukter leder till: 

 

a. En kortare omloppstid vid ett i övrigt givet 

skötselprogram. Detta kan leda antingen till lägre eller 

högre volymproduktion, beroende på vilken omloppstid 

som tidigare tillämpades, i förhållande till den omloppstid 

som skulle ge högst genomsnittlig volymproduktion.  

b. Det intensivare skogsbruket leder till en högre produktion 

per hektar. Påverkan blir störst i nyanlagda bestånd. En 

prishöjning kan göra gödsling lönsam, vilket höjer 

tillväxten även i äldre bestånd.  

c. Större arealer kommer att användas till skogsbruk. 

 

Sammantaget torde en högre prisnivå leda till en högre 

virkesproduktion i det svenska skogsbruket. En sänkt 

omloppstid på vissa arealer leder till en lägre virkes-

produktion, men faktorerna b och c torde ha en större 

påverkan. För detta talar de stora arealerna glesa bestånd.

       

 

Total 

produktion         Totalproduktion  

    

         

 

                                

        n     År      

  

Figur: 3.6. Vinkeln visar genomsnittsproduktionens storlek.  

                   Vid en omloppstid på n år maximeras den  

                   genomsnittliga volymproduktionen. 

. 
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I analysen ovan antogs produktion vara lika med 

tillväxt. Högre priser på virket kan medföra att det blir 

lönsamt att tillvarata en större del av tillväxten. Det blir 

lönsamt att ta tillvara klenare virke, vindfällda träd, etc. 

En bestående prishöjning leder till att avverkningarna 

ökar redan på kort sikt. (Effekterna av tillfälliga prisänd-

ringar diskuteras senare). Skall omloppstiden sänkas för de 

befintliga bestånden, måste någon årgång extra avverkas. 

Prishöjningen kan leda till att skräpskogar avverkas, ty 

högre virkespriser kan medföra att markvärdet blir positivt, 

vilket gör det lockande att anlägga nya bestånd. Då måste de 

gamla avvecklas. 

Om tillväxten ökar, kommer avverkningarna att öka 

också på lång sikt. På lång sikt avverkas hela tillväxten. 

För skogsägaren ger höjda priser på skogsprodukterna 

en förmögenhetsökning. Om realisationspriset på den 

avverkningsbara skogen ökar med a procent, kommer också 

de bestånd som har några år kvar till avverkning att stiga i 

värde med a procent. I skog, som kan gallras en eller flera 

gånger, kan rotvärdet stiga med mer än a procent, ty 

skötselprogrammet kan ändras. Markvärdet stiger med mer 

än a procent. 

Den framtida lönsamheten av skogsinnehav påverkas ej. 

Det högre priset på avverkningsbar skog medför att priset på 

den yngre skogen stiger precis så mycket att värdet av den 

årliga värdetillväxten täcker avkastningskravet på bundet 

virkeskapital och på markvärdet. Detta följer av antagandet 

om en given ränta, dvs. ett givet avkastningskrav. 

 

3.5.3  Höjda kostnader 

Om kostnaderna i skogsbruket stiger, minskar på 

motsvarande sätt lönsamheten av ett intensivt skogsbruk. 

Markvärdet kommer att sjunka. Omloppstiden förlängs vid 

ett givet skötselprogram. Slutavverkningarna måste 

begränsas intill dess att den längre omloppstiden är nådd, 

avverkningsvolymerna sjunker på kort sikt. Även på längre 

sikt sjunker avverkningarna, synonymt med f.g. avsnitt. 
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3.5.4  Höjda priser och höjda kostnader 

Om priset på slutavverkningsskogen stiger precis lika 

mycket, i procent, som vad kostnaderna för att anlägga 

beståndet stiger, blir omloppstiden oförändrad. Förkla-

ringen är att markvärdets andel av virkeskapitalets värde är 

oförändrat vid den optimala slutavverkningstidpunkten. Det 

lönar sig inte att ändra på intensiteten i skogsbruket. För 

varje timme extra i arbetsinsats erhålls lika mycket virke 

som tidigare, och relationen mellan p och w är oförändrad. 

 

3.6  Bonitetens inverkan på skogsbruket 
En högre tillväxt leder till en större volym per hektar 

och till grövre dimensioner på träden. Värdet per volym-

enhet ökar (inom vissa gränser), då grövre virke betalas 

bättre samtidigt som avverkningskostnaderna sjunker. En 

marginell kubikmeter i tillväxt är mer värd än vad en 

genomsnittlig kubikmeter är. En högre bonitet medför därför 

ett högre markvärde. 

Antag att hela tillväxten tas ut genom slutavverkning 

och att två bestånd på olika boniteter har samma skötsel-

program. En marginell skogskubikmeter har värdet 500 kr. 

Omloppstiden är 80 år. En extra årliga kubikmeter i tillväxt 

höjer inkomsten vid slutavverkningen med 40.000 kr. 

Nuvärdet av detta belopp, utfallande om 80 år, är 1.735 kr, 

vid räntan 4 procent. Tas hänsyn till alla kommande gene-

rationer skog ökar markvärdet med 1.814 kr. Är diskonte-

ringsräntan 3 procent blir skillnaden i markvärde 4.149 kr. 

Markvärdena, vid lika skötselprogram, skiljer sig avse-

värt vid olika boniteter. Om en tillväxt på 5 skogskubik-

meter utgör lönsamhetsgränsen, dvs. ger markvärdet noll, 

skulle en årlig tillväxt på 7 skogskubikmeter ge utrymme för 

ett markpris på 8.298 kr vid samma skötselprogram. Genom 

ett intensivare skogsbruk kommer ytterligare värdeökning 

att nås på den bättre marken. 
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3.7  Bättre plantor 
Genom förädling kan träden bli mer snabbväxande. Nya 

trädslag och nya provenienser kan ge en ökad tillväxt. Hur 

påverkas skogsbruket?  

 

a. Om det finns plantor, som växer bättre och har samma 

pris som den gamla sorten, skall de användas vid all ny-

plantering såvida de inte ger negativa effekter på t.ex. 

miljön. De nya plantorna förräntar ett högre markvärde. 

b. Skulle den nya plantsorten vara dyrare, får en traditionell 

nuvärdeskalkyl göras. Antag att de nya plantorna växer 

15 procent bättre samt att detta blir en skogskubikmeter 

per hektar. I föregående avsnitt beräknades detta ge 

40.000 kr i extra inkomster om 80 år. Nuvärdet är vid 

diskonteringsräntan 4 procent 1.735 kr. Det åtgår 2.500 

plantor per hektar vid planteringen. Man kan då ge 69 öre 

mer per planta, ty planteringskostnaden är oförändrad. 

Den verkliga prisskillnaden är oftast lägre. Ändrade 

skötselprogram kan öka vinsten av bättre plantor. 

c. För skog, som närmar sig optimal slutavverkningsålder 

med det gamla plantmaterialet, kommer den optimala 

slutavverkningstidpunkten att tidigareläggas när den nya 

plantsorten blir tillgänglig. Ett högre markvärde kräver 

en högre tillväxt.  

d. Om det bättre materialet förväntas komma snart, kan det 

löna sig att senarelägga avverkningen. 

e. Det blir intressantare att avverka skräpskogar när det 

nya plantmaterialet kommer. Ett negativt markvärde kan 

komma att ersättas av ett positivt. 

f. Det behövs en mycket stor förbättring av plantmaterialet 

för att det skall vara lönsamt att avveckla en redan gjord 

plantering. De nya plantorna måste ge nuvärdesberäk-

nade avverkningsinkomster, täckande dels nyplanterings-

kostnaden, dels rotvärdet av de befintliga plantorna. Ett 

liknande resonemang kan föras när det gäller miss-

lyckade planteringar eller misslyckade självföryngringar. 
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3.8  Ändrad omloppstid 
Antag att en fastighet har en helt jämn ålders-

fördelning. Den tillämpade omloppstiden är den önskade och 

lika med n år. Varje åldersklass upptar 1/n-del av arealen. 

Av någon anledning, exempelvis att räntan sjunker, blir 

det lönsamt att höja omloppstiden med d år. Detta kan ske 

på två principiellt olika sätt.  

Det ena är att övergången till den längre omloppstiden 

sker direkt, dvs. alla slutavverkningar stoppas under d år. 

Därefter avverkas åter 1/n-del av arealen (under n år, var-

efter ett nytt uppehåll på d år görs osv.). Väljs detta alter-

nativ, blir åldersfördelningen ojämn i all framtid. 

 

Andel 

 

      1/n 

 

 

 

                                                                  n                     Ålder   

                                                                                     

Figur 3.7. Åldersfördelning när varje åldersklass är lika stor. 

 

. 

Andel 

 

 

 

   1/n 

 

 

             Ålder 

                     d                                   n+d  

 

Figur 3.8. Åldersfördelning efter d år om alla slutavverk-   

                  ningar stoppas under d år. 
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Övergångsproblemen är flera. Ägaren kan få likviditets-

problem och svårigheter att hålla en jämn beskattningsbar 

inkomst varför skattebelastningen kan bli högre. Den ökade 

omloppstiden medför tillfälligt ett lägre behov av arbets-

insatser.  

Förändringar i räntor eller skatteregler, som påverkar 

skogsägarnas förräntningskrav, kan påverka hela kollektivet 

skogsägare. En enskild skogsägares förräntningskrav kan 

ändras genom exempelvis ändrad soliditet. 

  På längre sikt blir påverkan den motsatta. En längre 

omloppstid höjer oftast tillväxten, och därtill ökar timmer-

andelen. För boniteten G 24 beräknas en förlängning av 

omloppstiden med 10 år medföra att massavedsandelen 

sjunker med 2 procentenheter (Holst, S. 1981). (G 24 anger 

att i ett 100 år gammalt modellbestånd av gran antas de 100 

grövsta stammarna ha en medelhöjd på 24 meter). 

Det andra alternativet är att omloppstiden förlängs 

genom att slutavverkningarna minskas till 1/(n+d)-del per 

år. Först om n+d år kommer förlängningen av omloppstiden 

att vara genomförd. Skall omloppstiden höjas från 80 till 90 

år minskar slutavverkningsarealen med 11 procent. På kort 

sikt blir volymen timmer från slutavverkningarna 11 

procent lägre. På lång sikt blir det dels allt virkesrikare 

bestånd som avverkas, dels allt högre timmerandel. 

Vid sänkt omloppstid får motsvarande resonemang 

föras. En enskild skogsägare kan under en enda säsong 

sänka omloppstiden från 80 till 70 år, genom att slutavverka 

11 gånger mer än tidigare. För hela skogsbruket är en sådan 

utveckling mindre trolig. 

Det företagsekonomiska resultatet påverkas i normal-

fallet inte nämnvärt om omloppstiden ändras med något år. 

Skogen drabbas inte av vad som skulle kunna kallas sudden 

death på grund av ålder vid de omloppstider, som tillämpas i 

det svenska skogsbruket. I stället sjunker värdetillväxten 

sakta. Små ränteändringar, liksom små ändringar i 

prisrelationen mellan grovt och klent virke, kan därför ändra 

den optimala omloppstiden med flera år.  



 36 

En önskan att hålla åldersfördelningen någorlunda 

jämn leder till att en förlängd omloppstid sprids ut över flera 

år. Skogsvårdslagens regler om lägsta tillåtna slutavverk-

ningsålder, liksom dess regler om slutavverkningarnas 

storlek, medför att förändringarna i tillämpad omloppstid 

sprids ut över en längre period. 

Sambandet mellan omloppstidens längd och genom-

snittligt virkesförråd kan visas på olika sätt. I tabell 3.1 

redovisas beräkningar för planterad gran på bonitet G 24. 

Plantorna är 4 år vid plantering och når brösthöjd vid 8 års 

ålder. 33 år efter planteringen nås ett virkesförråd på 100 

skogskubikmeter per hektar. Därefter antas beståndet ha 80 

procent av högsta rekommenderade virkesförråd före 

gallring. Från 97 års ålder antas virkesförrådet vara 360 

skogskubikmeter per hektar.  

 

Tabell 3.1. Samband mellan virkesförråd och omloppstid 

Omloppstid   Genomsnittligt virkesförråd per hektar 

        (år)               (skogskubikmeter) 

50 63 

60 82 

70 104 

80 125 

90 146 

100 166 

110 184 

120 199            

                    (Beståndsvård och produktionsekonomi, 1969) 

 

3.9  Virkesutbudet 
Många modeller har konstruerats för att bestämma 

virkesutbudets storlek under olika förutsättningar. Den här 

förda diskussionen förutsätter att skogsägaren försöker 

maximera nuvärdet av alla framtida nettointäkter från 

skogsbruket. Olika samband kan visas med långsiktig 

utbudskurva (SL), kortsiktig utbudskurva vid tillfällig 
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prisändring (SK), kortsiktig utbudskurva vid bestående 

prisändring (S´K) och marginalkostnad (MC).  

Den långsiktiga utbudskurvan, SL, visar vilken 

kvantitet virke, som skulle produceras, och avverkas, per 

period vid varje given prisnivå vid långsiktiga jämvikts-

lägen. Kurvan visar den långsiktiga marginalkostnaden för 

att producera virke, inklusive kostnaderna för ränta och 

mark. Kurvan har en positiv lutning. Ju större volym som 

skall produceras, desto högre blir kostnaden för att 

producera en marginell enhet virke. 
 

 

Kr  

        SL 

 

                                                                      SK 

 

 

                                                                     MC 

                                                                                  Volym 

Figur 3.9. Virkesutbudet 

                                                                                

MC-kurvan visar de direkta avverkningskostnaderna. 

Här tas ingen hänsyn till tidigare nedlagda kostnader. Vid 

låga kvantiteter kan MC-kurvan sammanfalla med SL-

kurvan. Då bedrivs endast ett exploaterande skogsbruk på 

marker som saknar alternativ användning. 

Det är inte entydigt vad som ingår i begreppet avverk-

ningskostnader. Exempelvis bör inte planteringskostnader 

räknas in, eftersom de är en investering för att få en ny 

generation skog. Från skogsägarens synpunkt är detta dock 

ointressant om lagen tvingar honom att plantera även om 

han anser att åtgärden är olönsam. Om oplanterade 

kalhyggen inte accepteras, exempelvis av miljöskäl, är 

planteringen en relevant kostnad för slutavverkningen. 

Den kortsiktiga utbudskurvan, SK, visar hur stort 

utbudet av virke blir under ett givet år. Priset antas då 

S´K 
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tillfälligt avvika från det långsiktigt gällande priset. När en 

skogsägare har att bestämma avverkningarna inför en 

avverkningssäsong, skall han inte ta någon större hänsyn 

till MC-kurvan. Den normala restriktionen är att 

inkomsterna skall täcka utgifterna. 

Ej heller skall någon större hänsyn tas till den lång-

siktiga utbudskurvan. De redan nedlagda kostnaderna är 

ointressanta. Det kan vara rätt att avverka ett bestånd och 

få 200 kr per skogskubikmeter även om produktions-

kostnaderna har varit de dubbla. Ibland är det fel att sälja 

för 500 kr per skogskubikmeter trots att produktions-

kostnaderna bara har varit 100 kr. Det senare gäller om 

priserna förväntas stiga kraftigt under kommande säsonger. 

De ökade möjligheterna till handel medför att sannolik-

heten för stora svängningar i avverkningar ökar. Lägre 

svenska avverkningar, exempelvis på grund av skatte-

tänkande, torde inte leda till så stora prisstegringar på 

virke, då behovet av skogsråvara kan tillgodoses via import. 

Den viktigaste egenskapen hos SK-kurvan är att den visar 

skogsägarens hänsynstagande till att en kubikmeter 

avverkad under ett år inte finns tillgänglig för avverkning 

under kommande år. Bestämmande för SK blir bland annat: 

 

a. Förväntningarna om framtida priser. När det finns 

förväntningar om höga framtida priser, ligger den 

aktuella SK-kurvan högt. Om förväntningarna ändras, till 

att priserna snart sjunker,, skiftar kurvan nedåt. 

b. Räntan. Om räntan stiger, blir det dyrare att hålla 

kapital bundet i rotstående skog. Skogsägaren försöker 

att minska virkeskapitalet genom ökade avverkningar. 

c. Åldersstrukturen. Åldersfördelningen är inte jämn på alla 

fastigheter. Utbjuden kvantitet kommer att ändras över 

tiden även om priserna är konstanta. Har skogsägaren 

mycket gammal skog, måste han avverka även om 

priserna är låga. 
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d. Extraordinära händelser. Efter t.ex. stormfällningar och 

insektsangrepp skiftar SK nedåt. Det blir nödvändigt att 

avverka även om priserna är låga. 

e. Skatter och subventioner kan påverka skogsägarnas 

avverkningsbenägenhet, avsiktligt eller oavsiktligt. 
 

3.9.1  Utbudets priskänslighet  

I figur 3.9 är den kortsiktiga utbudskurvan flackare än 

den långsiktiga. I ekonomiska läroböcker är det vanligen 

tvärtom. Det antas att en prisförändring påverkar utbjuden 

kvantitet mer på lång sikt än på kort sikt (Parkin, M., King, 

D. 1995). Figuren kräver därför kommentarer. Förutsätt-

ningen är att prisförändringen är tillfällig. Skogen har stock-

flow-karaktär. Det finns en stock, ett virkesförråd. Flow, 

avverkningarna, behöver inte motsvara tillväxten varje år. 

Antag exempelvis att priset per enhet är 100. Detta pris 

har gällt under många år och skogsbruket har stabiliserats i 

ett jämviktsläge där den årliga tillväxten motsvaras av 

avverkningarna. Virkesförrådet har önskad storlek. 

Skogsägaren får då veta att priset för ett enda år ändras 

till 105 per enhet. Det blir lönsamt att avsevärt höja avverk-

ningarna, dvs. ta ur virkesförrådet. Avverkningarna kan 

fördubblas, för att sedan sjunka till 90 procent av normal 

volym under 10 år. Skogens stock-flow-karaktär medför att 

den kortsiktiga utbudskurvan är flack. 

Lagstiftning, skattesystem samt önskan att ha jämn 

arbetsbelastning kan minska skogsägarnas benägenhet att 

reagera på tillfälliga prisändringar. 

Om priset på virke stiger, och om denna förändring för-

väntas bli bestående för all framtid, blir effekten annor-

lunda. På kort sikt kommer då avverkningsökningarna i 

modellskogsbruket att bli små. Däremot kan det löna sig att 

avverka skräpskogar för att kunna utnyttja det högre mark-

värdet. Det är emellertid ingen brådska med att höja 

avverkningarna. Med de gamla priserna var värdetillväxten 

exempelvis 3 procent per år. Med de nya, högre priserna är 

värdetillväxten också 3 procent. Endast det att högre virkes-
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priser leder till ett högre markvärde, vilket förkortar 

omloppstiden, talar för högre avverkningar. Först på sikt 

kommer en högre intensitet i skogsbruket att leda till högre 

tillväxt, vilket i sin tur ger högre avverkningar. Därför kan 

den kortsiktiga utbudskurvan vid bestående prisändringar, 

S´K, förväntas vara brantare än SL. 

På många ställen i denna skrift påpekas skillnaderna i 

effekter på kort sikt och på lång sikt. Ändrade skatteregler 

kan exempelvis ge stora kortsiktiga effekter på 

avverkningarna, medan de långsiktiga effekterna blir små. 

 

 

3.10  Ägande nödvändigt 
MC-kurvan i figur 3.9 visar vad som skulle hända om 

skogen gjordes till en fri vara, dvs. vem som helst skulle få 

lov att avverka den. Lingon plockas så länge som nyttan av 

en liter lingon till är större än den behövliga uppoffringen. 

Skogen skulle avverkas så länge som avverknings-

kostnaderna var lägre än priset på virke. 

På samma sätt som lingonen brukar bli plockade innan 

de är mogna, skulle träden avverkas vid en lägre ålder än 

vad som sker när en ägare finns. Lingon får sällan mogna 

därför att vi är rädda för att någon annan kommer att plocka 

dem. Därför skulle alla träd med ett positivt realisations-

värde bli avverkade. Planteringar och röjningar skulle 

framstå som olönsamma. 

Länge var våra skogar allmänningsskogar. De hade 

sålunda många ägare, och alla hade rätt att avverka. 

Svårigheterna att få ett skogsbruk, som tog hänsyn till att 

avverkning idag medförde lägre avverkningsmöjligheter i 

morgon, var en viktig anledning till att skiften gjordes, så att 

skogarna blev en del av fastigheterna (Gadd, C-J. 2000). 
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3.11  Att avverka vid rätt tid 
Från 1917 till 1921 bedrevs avverkningarna i så stor 

omfattning, att något liknande inte förekommit 

under min tid som länsskogvaktare. Att avverk-

ningarna forcerades under denna tid berodde på de 

höga skogspriserna, som ökade från år till år. Ett 

exempel på de höga skogspriserna kan anföras. Per 

Andersson i Höryda var bjuden 21.000:- för 20.000 

kbfot skog på rot, belägen vid gölen, som är rågång 

mellan Höryda, Hinsemåla och tvingsgränsen. 

Härifrån var det tre á fyra kilometer oländig 

skogstärräng till närmaste väg. Detta var i juli 1920, 

men Andersson väntade ännu högre skogspriser och 

sålde inte förrän tio år senare och fick för samma 

skog 9.000:-.  (Nilsson, N. 1938.) 

 

Detta långa citat, hämtat från en länsskogvaktares 

memoarer (Nilsson, N. 1938), visar skogsägarens dilemma. 

Han vet dagens pris, han vet också gårdagens pris, men han 

vet inget om morgondagens pris. Prissänkningen på skogen, 

nämnd i exemplet ovan, under 1920-talet har i viss mån sin 

förklaring i att prisnivån, mätt som konsumentprisindex, 

sjönk med 20-30 procent under den aktuella perioden. 

Liknande exempel på prissvängningar finns från 

Koreakrisens dagar i början på 1950-talet. 

Citatet visar att det är lika viktigt för en skogsägare att 

kunna förutse prisvariationer på skogsprodukterna som det 

är att kunna sköta skogen. 

 

3.12  Sammanfattning och slutsatser 
Skogsbruket skiljer sig inte från andra näringar. 

Marginalkostnadsresonemang skall tillämpas. Stock-flow-

egenskapen medför att produktionen, mätt som avverkning, 

kan vara vitt skild från produktionen, mätt som årlig 

tillväxt. Ett av skogsägarens problem är att se in i 

framtiden. Små förändringar i skogsägarnas framtids-

förväntningar kan ge kraftiga utslag i avverkningarna. 
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Markvärdesläran är den accepterade skogsskötselteorin. 

Den säger att ett höjt förräntningskrav medför en kortare 

omloppstid. För att sänka omloppstiden måste några 

årsklasser skog extra avverkas, vilket medför stora 

avverkningar och därigenom sjunker virkesförrådet. En 

högre ränta medför att lönsamheten av skogsvård minskar. 

Dessa effekter löper som en röd tråd genom denna skrift. 

Sänkta priser på skogsprodukter förlänger omlopps-

tiden, medan sänkta kostnader sänker omloppstiden. Om 

skogsprodukternas priser och skogsbrukets kostnader 

sjunker lika mycket blir omloppstiden oförändrad. 
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KAPITEL 4 

 

 
 
 

STATEN OCH SKOGSBRUKET 

 

Staten har styrt, och styr, skogsbruket i varierande 

utsträckning. Debattörer har föreslagit att styrningen skall 

bli hårdare, alternativt har man föreslagit avregleringar. I 

en perfekt marknadsekonomi behövs enligt nationalekono-

merna ingen styrning (Sloman, J. 2000). I varje företag, i 

varje bransch, kommer det att användas så mycket resurser 

att värdet av en marginell faktorenhet blir lika med värdet 

av den erhållna produktionsökningen (Bohm, P. 1991). 

Statlig styrning har flera förklaringar. En anledning är 

att skogsägarna anses använda fel, oftast för hög, ränta i 

sina kalkyler (Dickson, H. 1956). Den högre räntan leder till 

en kortare omloppstid, ett lägre virkeskapital och oftast en 

lägre tillväxt. Skogsägarna kommer inte heller att satsa så 

mycket på planteringar, som staten vill. En viktig förklaring 

till att skogsägarna använder en "felaktig" ränta i sina 

kalkyler kan vara beskattningsreglernas utformning. 

Räntefördelningen höjer avkastningskravet på kapital i 

skogsbruket, medan tidigare skatteregler och skattesatser 

medförde ett lägre avkastningskrav. Kapitlen 6-8 behandlar 

detta. Statens önskan om miljöhänsyn behandlas i kapitel 9.  

Andra förklaringar är olika värderingar av skogsbrukets 

intäkter. Staten har velat ha en hög volymproduktion för att 

få råvara till skogsindustrin. Ökade möjligheter till virkes-

handel över gränserna medför att detta motiv minskar i 

betydelse. På kostnadssidan finns arbetskraften. Vid arbets-
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löshet har arbetskraften ett lågt värde vid alternativ 

användning. Detta analyseras i kapital 9. 

I många kalkyler är frågan om en investering är lönsam 

eller inte. För det svenska skogsbruket är frågan i vilken 

omfattning och med vilken intensitet, som skogsbruket skall 

bedrivas. Skall en miljon m3sk ytterligare produceras? Det 

vi vet är att vi inte skall producera så mycket skog "som 

möjligt”, på samma sätt som vi inte skall producera så 

mycket järnmalm, så många bilar etc. "som möjligt". 

Däremot skall det produceras så mycket som möjligt med de 

resurser, som finns i näringen. Avvägningen gäller hur 

mycket resurser, som skall finnas i näringen. 

Marginalkostnaden stiger snabbt när produktionen 

närmar sig markens maximala produktionsförmåga. 

Samtidigt gäller att marginalkostnaden är låg så länge som 

intensiteten i skogsbruket är låg. 

Förklaringen till de låga kostnaderna vid låg produktion 

är att det då bara behöver finnas avverkningskostnader. 

Några föryngringsåtgärder vidtas inte. Ett exploaterande 

skogsbruk bedrivs på lättillgängliga områden.  

Den långsiktiga utbudskurvan, SL, visar vilken kvanti-

tet virke, som skulle produceras, och avverkas, per period 

vid varje given prisnivå vid långsiktiga jämviktslägen. 

Kurvan visar den långsiktiga marginalkostnaden för att 

producera virke, inklusive kostnaderna för ränta och mark. 

Kurvan har en positiv lutning. Ju större volym som skall 

produceras, desto högre blir kostnaden för att producera en 

marginell enhet virke.  

Skall avverkningsnivån höjas långsiktigt, måste klenare 

dimensioner tillvaratas och mer svårtillgängliga områden 

utnyttjas. Nästa steg är att plantera och röja. För att än mer 

utnyttja markens produktionsförmåga måste plantering ske 

med små förband. Röjningar och gallringar måste göras 

noggrant. Detta analyserades i avsnitt 3.9.1. 
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Figur 4.1. Marginalkostnad (Skiss efter SOU 1973:14). 

 

Vilken intensitet, som skogsbruket bör ha blir, liksom i 

den privatekonomiska kalkylen, beroende av den förväntade 

framtida prisnivån. En del redan utförda investeringar 

kräver kraftigt höjda råvarupriser för att bli lönsamma. 

Hultkrantz menade att många skogliga investeringar i de 

fyra nordligaste länen inte kommer att ge igen halva 

investeringskostnaden, och detta även vid räntesatsen noll 

procent, såvida inte råvarupriserna steg. Även om arbets-

kraftskostnaden sattes lågt, till och med till noll, blev 

lönsamheten dålig (Hultkrantz, L. 1983). 

  I detta kapitel diskuteras först råvaruargumentet, dvs. 

om en hög volymproduktion skall eftersträvas. Den mora-

liska aspekten tas upp till en kort analys. Frågan om huru-

vida avverkningarna bör motsvara tillväxten behandlas. 

Marknadens förmåga att visa rätt priser berörs. Sambandet 

mellan prisändringar på de färdiga produkterna, sågat virke 

och pappersmassa, diskuteras. Ett försök görs att mäta den 

genomsnittliga avkastningen i det svenska skogsbruket. 

 
      4.1  Hög volymproduktion 
I den svenska debatten, som också avspeglat sig i 

skogsvårdslagen, har man ofta bortsett från lönsamhets-

begreppet (SOU 1978:6). I stället har åsikten framförts att 
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en hög volymproduktion måste sättas i första rummet. 

Därigenom skulle den svenska skogsindustrin kunna växa 

och produktionsvärdet inom denna skulle bli högt. Det har 

inte räckt med att ekonomer som Heckscher och Ohlin frågat 

varför man i vårt land bör eftersträva högsta möjliga 

produktion av skog och icke likväl  "av spannmål, hö, mjölk, 

järn, koppar, silver och guld" (Ohlin, B. 1979). En produ-

cerad mängd varor går alltid att sälja, antingen inom landet 

eller på export, bara priset sätts tillräckligt lågt. Resone-

manget om en hög virkesproduktion har försvunnit under de 

senaste årtiondena. 

På samma sätt som enligt den privatekonomiska 

lösningen för ett optimalt skogsbruk, skall produktionen ha 

en sådan storlek att marginalkostnaden för den sista 

enheten är lika med värdet av densamma. 

Råvaruargumentet skulle kunna tyda på en uppfattning 

om att priserna på råvaror inte visar rätt. I den statliga 

kalkylen skulle råvaran ha ett högre värde än i skogs-

ägarens kalkyl. Om skogsägaren räknar med 200 kr per 

kubikmeter massaved i sin kalkyl, skulle värdet i stället 

vara exempelvis 300 kr. Resonemanget förutsätter att någon 

annan resurs inom skogsindustrin åsätts ett lägre värde i 

statens kalkyl än i den företagsekonomiska. 

På kort sikt kan imperfektioner medföra att råvarubrist 

leder till ett lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin. På 

längre sikt anpassas industrins kapacitet och handeln över 

gränserna till virkestillgången.  

En virkesproduktion, där kostnaden för den sist produ-

cerade kubikmetern är högre än vad industrin värderar den 

till, innebär att det finns överföringsvinster att hämta. 

Resurser skall då överföras från skogsbruket till andra 

näringar, vilket skulle ge högre produktionsvärde. 

  Ett snarlikt resonemang kan göras för hagmarker och 

strandområden. Om staten tillåter, alternativt styr så, att 

dessa områden brukas med inriktning på miljövård och inte 

med tanke på en hög volymproduktion, blir den samhälls-

ekonomiska kostnaden låg. 
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Antag att en skogsägare kan plantera ett hektarstort 

område till en kostnad av 10.000 kr. Avkastningen blir 3 

procent, och därutöver kan 10 kr betalas i årlig markhyra. 

Alternativet är att satsa10.000 kr i någon annan bransch. 

Om avkastningskravet är lika högt, efter hänsyn till risk 

etc., kommer det samlade produktionsvärdet att bli oföränd-

rat, trots att markområdet inte utnyttjas till virkespro-

duktion. Den samhällsekonomiska kostnaden blir den 

möjliga markhyran vid skogsskötselalternativet, dvs. 10 kr 

per år. Beloppet skall vägas mot intäktssidan, dvs. värdet av 

den vackrare miljön, som den uteblivna planteringen medför. 

  

4.2  Moraliska aspekter 
I den äldre debatten fanns en "moralisk" aspekt. 

Norrländska skogsvårdskommitténs betänkande (1912) 

innehöll (Dickson, H. 1956): 

Vi hava icke med egna uppoffringar skapat 

nuvarande skogar. Vi hava från våra förfäder 

övertagit skogar, men icke ödelagda, nakna marker, 

som även i våra dagar genom arv eller köp övergå 

från den ena ägaren till den andra. Vi hava därföre  

ingen anledning eller rätt att i det ena eller andra 

syftet räkna oss tillgodo någon gottgörelse eller 

väntetid för dessa skogars uppkomst och fortväxande 

till nuvarande bestånd. 

 

Heckschers svar var: 

 

…om jag mottagit ett rörverk i arv efter min farfar, 

skulle jag då vara skyldig att hålla denna 

produktion i gång och på nytt investera denna del av 

nationalkapitalet i ett rörverk för att ett sådant en 

gång funnits? Får jag över huvud taget icke övergå 

till en mer ekonomisk produktion, därför att min 

farfar en gång anlagt en produktion, som så 

småningom visat sig olämplig, ehuru den kanske 

inte var det från början? 
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Heckschers svar innehöll rådet att vi skall göra de 

investeringar, som vi tror kommer att vara lönsamma. 

Investeringen måste kanske ske i en ny bransch. 

 

    4.3 Skall avverkningarna motsvara tillväxten 
 Sveriges skogsägare har ofta fått kritik för att 

avverkningarna inte har motsvarat tillväxten. Antingen har 

man avverkat för mycket, eller så har man avverkat för lite. 

Tillväxten skall avverkas om det önskade virkesförrådet 

finns. Är virkesförrådet för stort, måste avverkningarna 

överstiga tillväxten. Vill man höja virkesförrådet, måste en 

del av tillväxten sparas. Det går inte att varje år avverka 

exakt det årets tillväxt. Skogen växer olika mycket under 

olika år. Skogsägarna vet någorlunda den genomsnittliga 

tillväxten under en längre period, men inte tillväxten under 

ett enskilt år. 

Efterfrågan och prisnivå skiftar mellan olika år. 

Konstanta avverkningar ger större prissvängningar på 

skogsprodukterna. Varken från privatekonomisk eller från 

samhällets synpunkt finns något skäl att sälja billigt om det 

går att sälja dyrt. Avverkningarna skall vara större under år 

med stor efterfrågan och höga priser. 

Skogsbruket är en stock-flow-näring. Medan virkes-

förrådet är ca 3.000 miljoner  m3sk, är den årliga tillväxten 

ca 100 miljoner m3sk, dvs. ca 3,3 procent därav. Det behövs 

en helt stoppad avverkning under 3 år för att öka 

virkesförrådet med 10 procent. Fördubblade avverkningar 

under samma tid skulle ge det virkesförråd, som fanns i vårt 

land på 1970-talet. 

Det lämpliga virkesförrådet är beroende av skogs-

brukets inriktning, dvs. önskad timmerandel och kvalité. 

Därigenom bestäms omloppstidens längd (SOU 1978:7), 

gallringarnas andel av de totala avverkningarna, sluten-

heten i bestånden, samt kalmarkstidens längd.  

Frågan om lämplig avverkningsnivå är inte ny. En 

utredning, föranstaltad av 1931 års skogssakkunniga (SOU 

1938:53), menade att det årliga virkesuttaget skulle uppgå 
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till ca 49 miljoner m3, exklusive bark. För hela landet över-

steg denna beräknade avverkningskvantitet den årliga till-

växten med ca 1,4 miljoner m3, mest beroende på ett i vissa 

trakter befintligt överskott på gammal skog. Redan då, när 

virkesförrådet var mer än 30 procent lägre än det nu är, 

förespråkades att avverkningarna skulle vara större än till-

växten. Viljan att överavverka berodde på den gamla skogen. 

 

Beträffande skogarnas åldersfördelning kan 

nämnas, att enligt riksskogstaxeringen skulle i 

Norrbottens lappmark bestånd av 160 års ålder och 

däröver omfatta en tredjedel av hela den 

skogsproduktiva marken och i Västerbottens 

lappmark omkring en femtedel. Av virkesförrådet 

uppgives inemot hälften respektive en tredjedel vara 

övermoget eller behäftat med skador av olika slag. 

 

Redan 1933 skev man (SOU 1933:2): 

 

Huvudproblemet i Nordsverige sammanhänga dels 

med virkesförrådets abnorma sammansättning till 

följd av gammal skog, som det gäller att på kortare 

eller längre tid realisera… 

 

Man att skogen var för gles på stora arealer (SOU 1938:53). 

 

I riksskogstaxeringens arealredovisning har, bland 

annat, särskilts skogsmark, vilken på grund av den 

därå växande skogen äger så låg slutenhetsgrad som 

0,3-0,4 är att betrakta som synnerligen otillfreds-

ställande bestockad. Dylika bestånd upptaga 

sammanlagt 3,1 miljoner hektar, eller drygt 13 

procent av hela arealen skogsproduktiv mark.. 

 

Det fanns de, som menade att virkesförrådet borde öka 

(Streyffert, Th. 1931): 
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Som ett allmänt omdöme kan uttalas, att såväl 

virkesförråd som tillväxt äro avsevärt lägre än de 

bör vara i ett rationellt skogsbruk. Huvudorsaken 

till detta är den redan påpekade stora förekomsten 

av glesa och luckiga bestånd, detta inte minst i 

hagmarkerna… Vi kunna antagligen öka tillväxten 

med åtskilliga tiotal procent… 

 

Samt: 

 

Härav framgår, att den relativa skogstillgången i 

landets bondeskogar endast är 55 proc. av vad som 

borde finnas i ett rationellt skött skogsbruk mot 74 

proc. i bolagsskogarna och 81 proc. på de allmänna 

skogarna. 

 

I SOU 1952:15 redovisades en avverkningsberäkning för 

skogarna i södra och mellersta Sverige för perioden 1950-

1990. Där förutspåddes att virkesförrådet skulle öka, helt 

beroende på att skogarna då var unga i den södra delen av 

landet. Man var medveten om att det utgående virkes-

förrådet underskattades något. Facit att virkesförrådet ökat 

mer än vad som antogs i beräkningarna. 

Som exempel kan nämnas att Kristianstads län 1950 

hade 92 m3sk per hektar och beräknades få 131 m3sk per 

hektar år 1990. Riksskogstaxeringen för perioden 1990-94 

visar ett förråd på 179 m3sk (Skogsstatistisk årsbok 1997). 

För Blekinge län är motsvarande tal 83, 127 och 181. 

Avverkningarna har samband med efterfrågan. Finns 

inte efterfrågan, finns ingen anledning att avverka. Linné 

skrev sålunda i sin reseskildring Iter Lapponicum år 1732 

om skogarna i Lycksele (Kinnmo, G. 1925): 

 

Stora skogar av tall står öde och fåfäng, ty ingen 

behöver timbret, faller omkull och rotnar bort." 

 

I SOU 1933:2 konstaterades: 
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Med angivna förutsättningar skulle alltså vid 

uttagande av beräknad avverkning ett virkesbelopp 

om ca 14,95 miljoner fm3 icke kunna nyttiggöras. 

Denna virkeskvantitet består huvudsakligen av 

klenare barrträdsvirke, avfall vid apteringen av 

barrträdsgagnvirke samt lövvirke. 

 

I Skogsbruk och skogsindustrier i norra Sverige skrevs år 

1925 (Carlgren, M.): 

 

I mellersta Norrland, säger kommittén, var 

minimidimensionen för sågtimmer 10". De goda 

konjunkturer, som därefter följde, och kulminerade i 

medio av 1870-talet, medförde ökade avverkningar 

och sjunkande timmerdimensioner: 8" à 9" timmer. 

…..kom 7" timmer i marknaden, 6" och därunder 

tillhörde de senaste 5 åren…I skogen kvarlämnades 

det, som inte passade för detta ändamål, och enligt 

kommitténs beräkning utgjorde detta inte mindre än 

40 procent av virkesförrådet. En avverkning av 

pappersved reducerade detta avfall till 20 procent av 

det hela… 

 

I SOU 1953:19 skrev man: 

 

Då anläggningskostnaderna sålunda äro stora, och 

då det på längre sikt är fråga om en synnerligen 

betydelsefull industriell nybyggnad eller ombygg-

nad, synes särskilda åtgärder böra vidtagas från 

statsmakternas sida för att befordra en ur allmänna 

synpunkter i hög grad önskvärd investerings-

utveckling. 

 

Även inom skogsägarrörelsen fanns en rädsla för att 

efterfrågan på virke även fortsättningsvis skulle bli för låg. 

Så sent som 1967 skrev Södra i en broschyr: 
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Dagsvärdet för skogsbrukets redan bundna investe-

ringar uppgår till 2000-3000 kr per hektar produktiv 

skogsmark. Bristen på avsättning tvingar skogs-

ägarna att arbeta med ett mycket lågt kapacitets-

utnyttjande på dessa investeringar. I södra Sverige 

måste närmare 1/3 av produktionen lämnas 

outnyttjad i väntan på att industrin skall byggas ut. 

Det betyder att ett bundet kapital på 5 miljarder kr - 

               eller ca 30 000 kr per skogsägare - inte kan lämna     

               någon avkastning.  

(Varför skogsindustri i Västsverige…. Vid Viskan, 1967)

   

Det ökande virkesförrådet förändrade sammansättningen 

(SOU 1968:9): 

 

Denna förskjutning mot grövre träddimensioner 

torde sammanhänga med dels åldersförskjutning-

arna, som berörts tidigare, dels den intensifiering av 

skogsvårdsarbetet som skett sedan 1950-talets bör-

jan i form av ökad skogsodling, röjning och gallring. 

Med hänsyn till att drivningskostnaderna är starkt 

beroende av trädgrovleken är förskjutningen mot 

grövre träddimensioner att se som en i och för sig 

önskvärd utveckling. Utredningen vill emellertid 

ifrågasätta om detta även gäller i fråga om 

grovskogens starka ökning i södra Sverige. 

 

I samma SOU framfördes tanken på att märkbart sänka 

virkesförrådet: 

 

En sänkning av omloppstiden i område IV-VI med 

tio år skulle….. frigöra ett virkeskapital på ca 100 

miljoner m3sk… 

 

I SOU 1973:14 försvarades tanken på att överavverka 

med att för mycket kapital var bundet i skogen, bland annat 

beroende på att förräntningskravet var för lågt. 
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Analysen av tillgång och efterfrågan på virke pekar 

entydigt i en riktning. Avverkningarna bör öka 

snabbt. Utredningens förslag, som siktar till 90-95 

miljoner m3sk vid 1980-talets början, är snarare att 

se som ett minimialternativ. Kan ett snabbare 

förlopp realiseras är detta att föredra. Existerande 

planer och prognoser tyder på att expansionskraften 

inom svensk skogsindustri fram till 1975 motsvarar 

denna målsättning. Med all sannolikhet betyder 

också tillgången på avverkningsmogen skog att 

efterfrågan kommer att styra utvecklingen. 

 

Någon virkesbrist förutsågs inte. Det fanns, menade 

man, inget skäl till att stimulera produktionen (tillväxten), 

även om man var medveten om att det inte gick att ha ett ut-

hålligt avverkningsprogram på 90 miljoner m3sk årligen, ty: 

 

…behoven av tillskottsvirke för industrins 

råvaruförsörjning kan föreligga tidigast omkring 

1990. På lång sikt är det dessutom synnerligen svårt 

att bedöma det svenska virkets konkurrenskraft 

gentemot andra råvaror. Plaster och tropiska eller 

subtropiska trädslag kan då mycket väl vara så pass 

konkurrenskraftigt överlägsna att en krympning av 

den svenska skogsindustrisektorn kan bli aktuell. 

 

De långsiktiga förväntningarna var inte alltför optimis-

tiska. I prishänseende bygger många skogsekonomiska 

kalkyler på oförändrade realpriser. I SOU 1933:2 skrev man: 

 

..Härav kan man i sin tur draga slutsatsen, att 

barrskogsprodukterna visserligen kommer att väl 

försvara sitt prisläge gentemot andra varor, men att 

någon verkligt betydande prisstegring i förhållande 

till dessa ej är att emotse. 
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I SOU 1941:23 skrevs: 

 

..torde man tills vidare kunna räkna med att virkets 

nettovärde, sett på längre sikt, är tämligen konstant. 

 

Förväntningar om framtida prisändringar, påverkar 

avverkningsbenägenheten. De, som tror på fallande priser, 

vill höja avverkningarna nu. De, som tror på högre priser, är 

mer sparbenägna. 

Som en resumé kan sägas att olika tiders utredare inte 

har varit alltför lyckosamma i sina försök att förutsäga 

skogsbrukets utveckling. 

 

 

4.4  Konsekvenser av en fullständig   
        övervältring bakåt 

En vanlig ansats vid teorier kring näringar, där 

produktionsfaktorn jord används, är att alla prisändringar 

på den färdiga produkten, till sist och på lång sikt, påverkar 

priset på produktionsfaktorn jord (Håkansson, S. 1978). 

Exempelvis ger höjda matpriser utrymme för högre priser på 

jordbruksmarken, om övriga produktionskostnader i 

jordbruk och förädlingsled är oförändrade. 

På den skogliga sidan skulle ändrade priser på slut-

produkter, som härstammar från skogsbruket, påverka 

timmer- och massavedspriserna, och värdet på den befintliga 

skogen och värdet på skogsmarkens skulle stiga. På kort sikt 

kan priserna på slutprodukterna påverka vinstnivån inom 

industrin. På längre sikt kan vinstnivån förväntas återgå till 

den normala. Vid höga vinster byggs industrin ut, 

konkurrensen om virket ökar och priserna på virket stiger. 

Det är svårt att bestämma vilka varor, som skall anses 

vara "slutprodukter". En avgränsning är att slutprodukten 

måste ha en inte alltför ringa del virkeskostnader i den 

totala kostnaden. Det skulle vara något långsökt att se 

Aftonbladet som en slutprodukt för skogsbruket. 
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Avgränsningsproblemen gör att beräkningarna kan 

utföras på olika sätt. En bred definitionen att slutprodukten 

mäts som produktionen i den samlade skogsindustrin, dvs. 

trä-, massa-, pappers- och pappindustrin, ger resultatet att 

produktionsvärdet under 1995 var 159 miljarder kr (SSÅ 

1997). Rånettovärdet för skogsbruket, dvs. då enbart 

avverkningskostnaderna är avdragna, var 17 miljarder. 2 

miljarder satsades på återväxtsåtgärder, varför 15 miljarder 

kr kunde användas till räntebetalningar eller vara 

avkastning på eget kapital. Om försäljningspriserna för 

skogsindustrin sjönk en procent, ceteris paribus, skulle 

rånettot sjunka med 6,8 procent. 

  En prissänkning på 10 procent på slutprodukterna 

skulle ha medfört att hela rånettot hade försvunnit, under 

förutsättning att avverkningarna hade hållits oförändrade i 

volym och lokalisering. I praktiken skulle en del kvantiteter 

inte ha avverkats. 

På motsvarande sätt skulle en prishöjning på 

slutprodukterna med 10 procent ha möjliggjort ett 

fördubblat rånetto. 

Det är från rånettot, som kostnaderna för plantering, 

röjning etc. skall betalas. För år 1995 skulle en prissänkning 

på slutprodukterna med 13 procent ha medfört att allt 

kontantuttag från skogsbruket (dvs. även ränta) hade 

omöjliggjorts. 

Våren 1999 var priset på massaved ca 230 kr per kubik-

meter. Priset per ton pappersmassa var 500 dollar, dvs. 

4.000 kr vid då gällande växelkurs. Det åtgår ca 5 kubik-

meter massaved för att producera ett ton massa. Om 

massapriset varit 30 procent lägre, skulle massaveden ha 

haft ett nollvärde vid bilväg! Beräkningarna gällde när 

massaindustrins vinster, före räntekostnader, var nära noll.  

Priset på pappersmassa svänger relativt mycket. Från 

april 2009 till mars 2010 höjdes priset på barrsulfatmassa 

från 575 till 880 dollar per ton, sålunda med 305 dollar, 

vilket motsvarar ca 2100 SEK. Prisändringen motsvarar mer 

än industrins betalning till skogsägaren! 
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4.5 De långsiktiga konkurrensmöjligheterna 
För skogsbruket med sin långsiktiga inriktning har 

förväntningarna om den långsiktiga konkurrensförmågan 

med de utländska producenterna en stor betydelse för valet 

av strategi. Sveriges skogsnäring måste kunna sälja sina 

produkter till samma priser, som andra länder kan. Det 

ligger mycket sanning i det som skrevs i betänkandet från 

1973 års skogsutredning (SOU 1978:6): 

 

Det är inte skogsutredningens uppgift att närmare 

analysera förutsättningarna för den svenska skogs-

industrin. På en från skogsbrukssynpunkt medel-

lång sikt synes de emellertid vara goda under 

förutsättning att produkter och priser är konkur-

renskraftiga jämfört med övriga industriländers. 

 

Sverige är ett land med en stor skogsindustri. Det 

behöver inte förbli så i all framtid. Det är inte under stort 

mer än en skogsgeneration, som skogsnäringens produkter 

har exporterats i form av sågade trävaror, papper och 

pappersmassa. 

Konkurrensförmågan behöver inte vara lika stor inom 

alla delar av skogsbruket. En inriktning mot produktion av 

sågtimmer av hög kvalité innebär att bestånden skall 

anläggas på ett sätt. Om målsättningen är att enbart 

producera råvara till massaindustrin kan anläggnings-

kostnaderna hållas nere. Produktion av timmer av god 

kvalité kräver längre omloppstider i tätare förband, varav 

följer ett större virkesförråd. 

Lönekraven inom skogsbruket bestäms till stor del av 

lönenivån inom andra sektorer i svensk ekonomi. Löne-

utvecklingen inom andra sektorer bestäms av produktivi-

tetsutvecklingen där. Skall skogsbruket kunna konkurrera 

om arbetskraften krävs att produktivitetsutvecklingen går 

lika snabbt inom skogsbruket eller att skogsbruket kan höja 

priserna på sina produkter. Det är inte lönsamt, vare sig för 
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industri eller samhälle, att syssla med skogsbruk eller 

skogsindustriell verksamhet om betalningsförmågan inom 

dessa näringar är lägre än i andra sektorer. 

En övergång till andra näringar kan ske på lång sikt. 

Det krävs stora förändringar i prisrelationen mellan föräd-

lade skogsprodukter och andra varor för att det inte skall 

vara lönsamt att avverka befintlig grovskog. En avveckling 

av skogsnäringen kan ske genom att inga nya industri-

enheter byggs. Den så kallade nollzonen, avgränsande det 

område där skogsbruk är olönsamt, skulle flyttas söderut. 

Vad som är resurs varierar över tiden. Den småländska 

myrmalmen kunde en gång utnyttjas med vinst. Idag saknar 

tillgångarna ekonomiskt värde. Betesmarker, som i början 

av förra seklet hade ett så stort värde att torpare fick göra 

flera dagsverken för att få utnyttja dem, ligger idag 

outnyttjade, såvida inte EU-bidrag ger lönsamhet. Gräset 

finns där, men stängslingskostnaderna är för höga. 

Länge hade den svenska skogen ett lågt värde. Även 

därefter har skogsekonomerna betonat faran för att inte 

skogsbruket kan höja effektiviteten i samma takt som andra 

näringar. Under de senaste årtiondena har produktivitets-

ökningen varit hög. 

Det svenska skogsbrukets möjligheter att konkurrera 

med det utländska skogsbruket beror dels på hur snabbt 

skogsbruket i Sverige kan höja sin produktivitet i förhål-

lande till hur snabb produktivitetsutvecklingen är i andra 

branscher, dels på hur motsvarande utveckling sker i 

utlandet. Ger en snabb produktivitetsutveckling i de icke-

skogliga näringarna i Canada att lönerna stiger i dessa 

näringar, kommer lönerna att stiga även i Canadas 

skogsbruk. Det svenska skogsbruket får då lättare att 

konkurrera med Kanada. 

Förekomsten av en skogsvårdslag, som tvingar skogs-

ägarna till plantering och röjning, kan vara indikation på att 

det svenska skogsbrukets konkurrensförmåga idag är låg. 
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4.6  Ränta och osäkerhet 
Under olika omskrivningar har skogsvårdslagarna 

innehållit stadganden om att utvecklingsbar skog inte får 

slutavverkas. Gränsen mellan utvecklingsbar skog och icke 

utvecklingsbar skog har satts med hänsyn till lönsamheten 

av att låta skogen stå kvar. Den använda kalkylräntan, har 

bestämt den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern. 

Detta räntekrav har varierat. Under det senaste halv-

seklet har de reala räntesatser varit (Aronsson, G. 1983): 

 

1949      3,0 procent 

1964 3,5 procent 

1971 3,5 procent 

1975      3,0 procent 

 

Den nya skogsvårdslagen tillåter en kortare omloppstid, 

vilket antyder att förräntningskravet har höjts till 3,5-4 

procent. Samtidigt är lagen i stort sett oförändrad vad gäller 

anläggande av nya bestånd, vilket antyder att räntesatsen 

inte har ändrats. Ett ändrat räntekrav medför, som visats 

tidigare, en ändring av den optimala omloppstiden.  

I en översiktsartikel (Mattson, B. 1985) behandlades den 

lämpliga diskonteringsräntan i samhälleliga kalkyler. Där 

konstaterades att bl.a. inom energisektorn hade kalkyl-

räntan 4 procent blivit dominerande. Inom transportsektorn 

användes räntesatsen 8 procent. Numera används även 

inom transportsektorn oftast 4 procent (Jansson, K. 1995). 

För huvuddelen av samhälleliga lönsamhetsbedömningar av 

olika industriprojekt har denna räntesats använts. 

Om den räntesats, som används inom kalkyler inom 

skogsbruket, är lägre än den som används inom andra 

sektorer i ekonomin, kommer kapitalbindningen inom skogs-

bruket att bli för stor. Den totala kapitalavkastningen skulle 

öka om kapital överfördes från skogsbruket till någon annan 

sektor. I SOU 1973:14 skrev man 
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..Redan vid slutet av 1950-talet var inemot 30 % av 

skogsmarksarealen bevuxen med bestånd som gav 

mindre än 4 % i avkastning. På samma arealer 

fanns då 35 procent av det samlade virkesförrådet. 

Den senare siffran anger att en betydande 

kapitalbesparing kan uppnås genom en successiv 

anpassning till kortare växttider………torde de 

ekonomiska vinsterna av en expansiv utveckling för 

avverkningarna idag vara betydligt större.. 

 

Osäkerhet behandlas i vissa kalkyler på så sätt att 

kalkylräntan höjs. Följden blir att kapitalbindningen inom 

berörd sektor minskar. I SOU 1978:6 drog man den motsatta 

slutsatsen. Man föreslog en ökad kapitalbindning för att 

möta osäkerheten. Täta planteringar och ett högt virkes-

förråd ökade valmöjligheter för skogsbruket. Hela sam-

hällets valmöjligheter i den osäkra framtiden minskar dock. 

 

 

4.7  Sammanfattning och slutsatser 
Det svenska skogsbruket har varit inriktat på en hög 

volymproduktion. Då detta har inneburit en låg avkastning 

på det bundna kapitalet, har produktionsmålet ifrågasatts. 

Redan kring 1970 ville en statlig utredning minska virkes-

förrådet kraftigt. 

Länge hade det svenska skogsbruket ett för lågt 

virkesförråd för att kunna uppfylla produktionsmålet. Detta 

gällde i synnerhet i den södra delen av landet. I Norrland 

var problemet en för låg efterfrågan på virke, vilket med-

förde en för stor andel överårig skog. 

I skogsvårdslagen har avkastningskravet varit 2,5-4 

procent, vilket synes vara lägre än i andra branscher. Även 

inom skogsindustrin är avkastningskravet mycket högre. 

Södra, skogsägarnas egen förening, har målet att 

avkastningen på sysselsatt kapital skall vara 10 procent 

över en konjunkturcykel (Södras bokslut 2008). Vinsten styr 
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man till stor del själva, då man är en stor aktör på 

virkesmarknaden. 

Det kan finnas avvikelser mellan vad som är 

privatekonomiskt lönsamt och det skogsbruk som staten vill 

skall bedrivas. 

En kalkyl för sydsvenskt skogsbruk, med utgångspunkt 

från förhållandena under 2009, antyder en avkastning för 

skogliga investeringar på strax över 3 procent. 

Vad gäller utbudets, och efterfrågans, priskänslighet 

redovisas ett par publicerade resultat i kapitel 10. 
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KAPITEL 5 

 

 
 

 

SKOGSBESKATTNINGENS HISTORIA OCH 
ELEMENTÄR SKATTETEORI 

 

Bestämmelserna om beskattning av inkomst av 

skogsbruk hör till de tekniskt mest invecklade i 

skattelagstiftningen. Reglernas komplicerade beskaf-

fenhet sammanhänger med att skogen har en lång 

alstringstid och att en skogsägare till följd av denna 

omständighet och andra för skogsbruket speciella 

förhållanden icke behöver och icke alltid kan uttaga 

avkastningen årligen eller eljest fortlöpande på sätt 

som är vanligt i fråga om annan avkastning av 

jordbruksfastighet. Detta medför i sin tur, att den 

som förvärvar en skogsfastighet i regel förvärvar inte 

blott ett produktionsmedel, vartill kan hänföras 

marken jämte visst för virkesproduktionen erforder-

ligt virkesförråd, utan även ett virkesförråd, som 

kan betecknas såsom före förvärvet uppkommen men 

ännu ej uttagen skogsavkastning. 

 

Så skrev dåvarande chefen för finansdepartementet, 

statsrådet Sträng, i direktiven för skogsskattekommitténs 

arbete, vilka finns i statsrådsprotokollet den 29 maj 1964. 

Problemen inom skogsbeskattningen är att bestämma 

den skattepliktiga inkomstens storlek, när denna inkomst 
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skall beskattas, vem som skall betala skatten samt att 

bestämma inkomstslag. 

De tillämpade lösningarna har varit olika. Schablon-

beskattning har tillämpats för att bestämma inkomstens 

storlek, men beräkningssättet övergavs tidigt. Beskattnings-

tidpunkten följde länge kontantmetoden, vilket inte har 

varit vanligt i andra branscher, där hänsyn tidigt togs till 

lagrens storlek. Olika personer har olika höga marginal-

skatter, varför det har betydelse vem som betalar skatten. 

Olika skattenivåer och skatteregler för olika inkomstslag 

kräver att en fördelning görs. 

Inkomstskatter behöver inte påverka skogsbrukets 

inriktning, men nya skatteregler ger avsevärda inkomst- och 

förmögenhetsändringar. Ändras marginalskatten kan detta i 

sin tur påverka avkastningskravet på bundet kapital. Ränte-

ändringen påverkar i sin tur skogsbruket. Förväntningar om 

ändrade skatter kan också påverka avverkningarna. 

Utvecklingen på skatteområdet under förra seklet kan 

skisseras enligt följande: 

 

1900-talets början Schablonberäknad inkomst 

 Komplettering med skogsaccis 

1909 Möjlighet till värdeminsknings-

 avdrag införs. 

1951 Möjlighet till ackumulerad inkomst 

 införs för att undvika hög skatte-

 belastning vid ojämna inkomster. 

 Obligatorisk skogskontoinsättning. 

1951 Skärpt beskattning vid 

 realisationsvinster, men  möjligheter 

 till obeskattade skogs inkomster. 

1954 Skogkontoinsättningar blir frivilliga 

1980-tal Olika inkomstslag behandlas olika, A- 

 och B-inkomster, höga marginalskatter 

1990-tal           Nominell beskattning av realisations-

 vinster. Räntefördelning införs. 
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5.1  Att beräkna inkomsten 
I början på 1900-talet beräknades den skattepliktiga 

inkomsten från skogsbruk genom en schablonmetod (SOU 

1969:30 och Mutén, L. 1961). Inkomsten antogs vara 6 

procent av fastighetens taxeringsvärde. Beräkningen gällde 

för hela fastigheten, dvs. både för jord- och skogsbruket. 

Schablonberäkningen gav mycket varierande resultat. Vissa 

skattskyldiga, med goda verkliga inkomster, kunde få låg 

skatt. Andra, med ringa tillgång till avverkningsbar skog och 

med hög skuldsättning, måste i stället betala skatter med för 

dem kännbara belopp. Genom skattereformerna 1910 och 

1920 övergavs schablonbeskattningen, då systemet kom att 

anses vara orättvist och otidsenligt. 

Schablonbeskattningen tillämpades under en tid då 

skogsbruket bedrevs under relativt enhetliga former. Många 

skogsägare hade svårt att prestera nöjaktigt underlag för 

någon annan bedömning av inkomsten. Skattesatserna var 

låga. Utöver schablonbeskattningen utgick från 1909 en 

skogsaccis i relation till rotvärdet på avverkningarna. 

Accisen sågs som ett komplement till den, som man tyckte, i 

jämförelse med andra näringar, alltför lindriga skatte-

belastningen på skogsbruket. 

Vid tillkomsten av 1928 års skattelag berördes möjlig-

heten att utbyta inkomstbeskattning mot accisbeskattning. 

Ett problem, som betonades, var att om inkomsterna accis-

beskattas, skulle inte heller några avdrag för skogsbrukets 

kostnader få ske. Då skogsbruket ofta bedrevs i kombination 

med jordbruk, skulle en schablonuppdelning av kostnaderna 

för arbetskraft, dragare, gäldräntor etc. behövas. 

 

5.1.1   Skattepliktig inkomst 

Det är inte alltid, som alla inkomster från skogsbruket 

har ansetts vara skattepliktiga. Två viktiga delar finns i 

skattehistorien. Den ena var luckan vid arv (SOU 1969:30). 

En avverkningsrätt, som såldes i samband med ett arv-

skifte, kunde vara skattefri. Dödsboet ansågs inte kunna 

beskattas, ty det hade inte erhållit någon köpeskilling. Den, 
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som fick avverkningsrätten, kunde inte heller beskattas, ty 

det som såldes ansågs utgöra betalning för egendom som 

erhållits såsom arv. Luckan täpptes till från och med 1966 

års taxering. 

Det andra exemplet gäller realisationsvinster. Länge 

beskattades inte dessa, om fastighetsinnehavet hade varit 

minst 10 år (SOU 1969:30). Regeln gällde oberoende om 

fastighetspriset hade stigit genom en generell prisstegring 

eller om skogens relativpris hade ökat. Endast om det fanns 

mer skog på fastigheten vid försäljningen än vid 

inköpstillfället inträdde skatteplikt. 

Reglerna om att inte beskatta värdestegringar medförde 

att det inte var tillåtet att göra avdrag för vissa typer av 

kostnader. De så kallade grundförbättringarna var inte 

avdragsgilla. Till dessa hörde plantering av åkermark. 

Lönsamheten för dessa sjönk kraftigt. Om en plantering ger 

en avkastning före skatt på 4 procent när avverkning sker 

efter 75 år och planteringen ej är avdragsgill, medan avverk-

ningen beskattas med 40 procent, blir avkastningen efter 

skatt 3,3 procent. För att få dessa områden beskogade, 

infördes ett statsbidrag. 

Reglerna för skatterna på realisationsvinster ändrades 

efterhand. 1967 års regeländring innebar att vinsten skulle 

beskattas utan någon uppdelning mellan vad som var en 

effekt av ändrade relativpriser och vad som berodde på ett 

högre virkesförråd. Hänsyn skulle tas till inflationen. Om 

innehavstiden var mer än 2 år skulle 75 procent av 

realisationsvinsten beskattas.  

I nästa steg ändrades reglerna för realisationsvinsterna. 

Inflationsuppräkning av anskaffningsvärdet på fastigheten 

fick inte ske under de 4 första innehavsåren. Därigenom 

gynnades längre innehav, samtidigt som korta innehav 

missgynnades (Håkansson, S. 1986). Dagens regler för 

beskattning av realisationsvinster är helt nominella 

(Skogsägarnas ekonomifakta 1999). Fram till sekelskiftet 

fanns övergångsregler. 
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5.1.2  Värdeminskningsavdrag 

Redan när schablonbeskattningen frångicks 1910 ansåg 

man att en del av den avverkade skogen inte kunde anses 

vara avkastning från skogsägarens skogsbruk (Mutén, L. 

1961), utan att det var ett kapitaluttag. Rätt till avdrag för 

skogens värdeminskning infördes, om skogsägaren kunde 

visa att den rotstående skogens värde efter avverkning 

understeg värdet vid förvärvet. Spegelbilden av detta avdrag 

blev en ny typ av skogsintäkt, vilket berördes i 5.1.1. En 

skogsägare, som hade mer skog när fastigheten såldes än vid 

förvärvet, skulle beskattas för detta. 

Värdeminskningsavdraget har haft olika konstruk-

tioner. Länge fanns alternativa metoder, exempelvis 

värdemetoden och förrådsmetoden. Dagens regler är enklare. 

De tidigare metoderna ansågs vara så komplicerade att 

skogsägarna ofta lät bli att söka avdrag även om 

förutsättningarna fanns. 

Det fanns kritik mot att vid försäljningen av fastigheten 

beskatta förrådsuppbyggnaden. Det var vid längre innehav 

svårt att bevisa att förrådsuppbyggnad hade skett. 

 

 

5.2  När beskatta 
Vid schablonbeskattning uttas skatt oberoende av om 

någon avverkning sker eller inte. När schablonbeskatt-

ningen övergavs, blev huvudspåret att tillämpa kontant-

principen. 

Skattskyldighet inträffar då inte vid avverkning, utan 

när betalning sker. Inom stora delar av privatskogsbruket är 

det svårt att hålla jämna avverkningar. Stordriftsfördelar, 

skogens ålderssammansättning och priser lockar till ojämna 

avverkningar. En progressiv beskattning ger en hög skatte-

belastning, såvida inte en spridning av inkomsterna får ske 

när den beskattningsbara inkomsten beräknas. 

Kontantmetoden i sin rena form innebär att skogs-

ägaren inte får ta emot betalning innan dess han vill 
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beskatta inkomsten. Detta är en nackdel om virkesköparens 

solvens kan ifrågasättas. 

Höga skogsinkomster kan bero på låga avverkningar 

tidigare under skogsägarens innehavstid. Det kan anses 

vara fel att detta medför en högre skattebelastning. Därför 

infördes 1951 regler för beräkning av ackumulerad inkomst 

(SOU 1969:30), som innebär att inkomsten vid skatte-

beräkningen sprids ut under något eller några år, varvid 

inkomsterna tidigareläggs. 

Under Koreakrisen i början av 1950-talet steg virkes-

priserna kraftigt. En tvångsåtgärd vidtogs, som redan 1954 

blev en frivillig förmån (Mutén, L. 1961). Skogsägaren får 

göra en avsättning av en del av sina skattepliktiga 

skogslikvider till ett särskilt bankkonto, skogskontot. 

Beskattning sker när uttag görs. Reglerna för skogskontot 

och dess konsekvenser analyseras senare. Under senare år 

har det tillkommit ytterligare möjligheter att uppskjuta 

beskattningen. Också dessa regler analyseras senare. 

Vid försäljning av en fastighet kan det uppkomma en 

skattepliktig realisationsvinst. Beskattningen bestäms 

tidsmässigt av tidpunkten för köpekontraktets upprättande. 

 

 

5.3  Skattskyldig 
Vanligen är det fastighetens ägare, som är skattskyldig. 

Undantag är att skogskonto numera får innehas även efter 

det att fastigheten sålts. Det går också att ha förbehåll om 

avverkningsrätt även efter det att fastigheten sålts. 

 

 

5.4  Inkomstslag 
Om olika typer av inkomster beskattas olika, är det av 

intresse vilket inkomstslag inkomst av skogsbruk anses 

tillhöra. I Skillnader mellan samhällsekonomiskt optimalt 

skogsbruk och privatekonomiskt optimalt skogsbruk beskrev 

jag de regler, som gällde på 1980-talet (Håkansson, S. 1986). 

Då gällde den viktiga uppdelningen mellan A- och B-
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inkomster. Skillnaden var att på A-inkomster beräknades 

egenavgifter, som endast till en mindre del motsvarades av 

bättre försäkringsskydd och bättre pension. Effekten blev att 

både den del av den självverksammes inkomst som utgjorde 

arbetsinkomst och den del som var kapitalinkomst, 

beskattades med den högre skattesatsen. Passiva skogsägare 

behövde inte betala några egenavgifter. 

Idag beskattas inkomst av skogsbruk antingen som 

inkomst av kapital eller som inkomst av näringsverksamhet. 

Som kapitalinkomster, och då till skattesatsen 30 procent, 

beskattas den del av den löpande inkomsten, som enligt 

reglerna för räntefördelning anses vara kapitalinkomst. 

Reglerna medför att en del arbetsinkomster, som annars 

beskattas högre, kan beskattas som om de är kapital-

inkomster. Näringsverksamheten kan vara antingen aktiv 

eller passiv.                     

       Alla skogsägare omfattas inte av reglerna för 

räntefördelning. Det krävs ett positivt kapitalunderlag på 

minst 50.000 kr per person,  vilket medför att delägarna i  

många mindre samägda fastigheter inte får räntefördela. 

Okunskap om reglerna medför att en del skogsägare avstår 

från att utnyttja räntefördelningens fördelar. 

 

 

5.5  Skattesystemet och samhällsekonomisk 
 effektivitet 
Olika krav ställs för att skattesystem skall anses vara 

samhällsekonomiskt effektivt (Connolly, S. & Munro, A.): 

              

a. Systemet skall vara enkelt 

b. Systemet skall vara neutralt. 

 

Neutraliteten kan sedan delas upp i:     

  

1. Neutralitet mellan näringarna 

2. Systemet skall vara neutralt mellan ägaregrupper 

3. Systemet skall vara icke-styrande inom näringen. 
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       Svenska ekonomer har haft liknande skrivsätt 

(Eberstein, G. 1929): 

 

Den nationalekonomiska hänsynen kräva……att 

beskattningen så litet som möjligt skall inverka 

hämmande på företagsamhet, sparsamhet och 

kapitalbildning… 

 

Räntefördelningen verkar hämmande på kapitalbildningen 

inom skogsbruket. Möjligen kan kapitalbindningen inom 

skogsbruket anses vara alltför hög.  Eberstein nämner att: 

 

Med hänsyn till de etiskt-sociala kraven brukar man 

uppställa de tvenne fordringarna, att skatten skall 

vara allmän och rättvist fördelad. 

 

Om någon grupp får stora skattefördelar, kan detta 

komma i konflikt med rättvisekravet. Räntefördelningen 

påverkar olika grupper på vitt skilda sätt. 

 

5.5.1  Enkelhet  

Om ett skattesystem är enkelt åtgår mindre resurser för 

skogsägare och skattemyndigheter vid olika beräkningar. 

Det nuvarande skattesystemet är i huvudsak enkelt, i så 

måtto att regeltillämpningen är klar. Man vet hur stor del av 

en avverkning, som får sättas in på skogskonto, hur skogs-

avdrag beräknas, etc.  

Trots denna enkelhet finns svårigheter. En viktig mål-

sättning med detta arbete är att visa de privatekonomiska 

effekterna vid olika val av uppskjuten beskattning, och vid 

olika överlåtelseformer, för olika ägaregrupper. Det finns så 

många olika möjligheter. Detta gäller för de flesta näringar. 

Specialreglerna är skogskontot, skogsavdraget och betal-

ningsplanen. Därtill gäller att investeringar såsom 

plantering och röjning behandlas som driftkostnader. 
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5.5.2  Neutralitet mellan ägaregrupper 

Neutralitet innebär att en grupp av ägare inte skall 

gynnas eller missgynnas. Den, som är bäst på skogsbruk, 

skall vara skogsägare. Neutraliteten är inget nödvändigt 

mål, ty samhället eftersträvar stundom ickeneutralitet av 

andra skäl. Jordförvärvslagen innebar, och innebär till den 

del som fortfarande gäller, att förvärvstillstånd lättare ges 

till den, som avser att bo på och bruka fastigheten. Mina 

beräkningar, redovisade i denna avhandling, visar att 

dagens skattesystem inte är neutralt.  

 

5.5.3  Neutralitet mellan branscher 

Möjligheterna att på olika sätt utjämna de beskatt-

ningsbara inkomsterna över tiden finns inom alla näringar. 

Särreglerna ger skogsbruket extra möjligheter, men kan 

förklaras och försvaras med att avverkningarna kan behöva 

varieras kraftigt. Om skogsägarna inte har dessa 

möjligheter, skulle de beskattningsbara inkomsterna bli 

ojämna även om intäkterna mätt som värdetillväxt var 

stabila. Neutralitet, i meningen att skattebelastningen skall 

vara lika hög i olika näringar, kan kräva specialregler. 

Reglerna för räntefördelning är principiellt lika för alla 

näringar. Likväl uppstår ickeneutralitet om den av 

marknaden krävda avkastningen är olika. Skogsbrukets 

avkastning är låg, både mätt för enskilda bestånd och på 

fastighetsnivå. Med nuvarande regler ges möjligheter att 

transformera annars högbeskattade arbetsinkomster till 

lågbeskattade kapitalinkomster. 

Följden av att skogsvårdsåtgärder är direkt avdragsgilla 

är att den procentuella avkastningen efter skatt blir den-

samma som den procentuella avkastningen före skatt, 

förutsatt att marginalskatten är densamma vid de båda 

tidpunkterna. Likaså bortses från eventuella effekter vid 

fastighetsöverlåtelser, räntefördelning etc. Så är det inte i 

andra näringar. Följden blir att det bedrivs "för mycket" 

skogsbruk och att "för lite" investeringar i andra branscher.  
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Då dessa regler har bidragit till att skogsbruket har 

bedrivits på ett sätt, som väl överensstämmer med skogs-

vårdslagen, kan denna snedvridning kallas rättvridning. 

Staten har velat ha det skogsbruk, som har bedrivits. 

Skogsvårdslagen har förutsatt ett förräntningskrav på ca 3 

procent i reala termer (avsnitt 4.6). Tidigare skatteskalor 

och skatteregler, i kombination med viss inflation, har 

tillåtit relativt höga nominella räntekrav (avsnitt 8.3). 

 

5.5.4  Neutralitet inom skogsbruket 

Ett neutralt skattesystem skall inte påverka skogs-

ägarnas handlande. Slutavverkningsålder, planteringsvilja, 

etc. skall inte styras av skatterna. Möjligheterna att utnyttja 

stordriftsfördelar vid avverkning skall inte heller påverkas. 

Dagens skatteregler förhindrar sällan ett rationellt 

skogsbruk. Möjligheterna till inkomstutjämning är väl 

tilltagna. Ojämna avverkningar behöver inte ge extra 

skattebelastning. 

I vissa fall lockas skogsägaren att tidigarelägga 

avverkningar. Detta gäller exempelvis om skogsbruket 

redovisar ett negativt resultat, som inte kan utnyttjas förrän 

senare. Underskotten får sparas, men nuvärdet av 

underskottsavdragen sjunker, förutsatt att diskonterings-

räntan är positiv. På liknande sätt är det för den, som tänker 

utnyttja skogsavdrag. Skogsavdraget är bundet nominellt. 

Den stora snedvridningen följer av reglerna för 

räntefördelning. För den skogsägare, som betalar statlig 

inkomstskatt för Inkomst av näringsverksamhet och som 

utnyttjar systemet med räntefördelning, sjunker 

lönsamheten av skogsvård kraftigt, samtidigt som det blir 

lönsamt att sänka slutavverkningsåldern. 

 

 

 5.6  Skatter och skatteförändringarnas effekter 
Det har publicerats många SOU-volymer om skogs-

bruket och om skogsbrukets inriktning under de årtionden, 

som har förflutit sedan dagens slutavverkningsbara skogar 
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anlades. Frågan om hur skatterna påverkar skogsbruket är 

likväl sparsamt behandlad. SOU 1981:81 är ett undantag. 

En förklaring kan vara att skogsägarnas marginalskatter, 

med dagens mått mätt, tidigare var låga. Å den andra sidan 

torde skattetrycket då ha upplevts som högt. 

En annan förklaring kan vara att skatterna kunde 

uppfattas som avverkningsbegränsande, men att virkes-

försörjningen till industrin inte var något problem. Industrin 

fick det virke, som den ville ha. Det fanns ingen anledning 

att klaga på att skogsägarna lät virkesförrådet öka. 

Inte ens SOU 1969:30, som just behandlade skogs-

beskattningen, berörde i någon högre grad skattereglernas 

inverkan på avverkningsbenägenheten. Det intressanta för 

utredarna var rättvisan mellan olika branscher och delvis 

mellan olika skogsägare. Dock påpekar man: 

 

… torde det i viss utsträckning förekomma att 

skogsägare av skatteskäl underlåter att göra 

skogsuttag som lämpligen bör ske om skogen skall 

skötas väl ur skogsvårdens synpunkt.. 

 

Som exempel nämndes den dåvarande luckan vid arv. . 

Något förenklat innebar reglerna att det enda villkoret för 

skattelindring var att skogsägaren dog (avsnitt 5.5.1). 

Utredarna var medvetna om att senarelagda 

avverkningar inte innebar någon större samhällsekonomisk 

förlust. Några år längre omloppstid betyder inte så mycket, 

ty den procentuella volymtillväxten sjunker sakta. Till sist 

blev tillväxten avverkad. 

I nämnda SOU diskuterades om det var lämpligt att 

skogsägaren fick uppskov med beskattningen även om skog 

sparades långt mer än vad som var lämpligt från skogs-

vårdssynpunkt. Huvudfrågan var om det i ett sådant fall 

skulle vara tillåtet att ytterligare uppskjuta beskattningen 

genom skogskontoinsättning. 

Under åren kring 1980 fanns en skattedebatt, ty 

skogsindustrin hade vissa problem med virkesförsörjningen. 
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Efterhand medförde lägre transportkostnader att importen 

av virke ökade och industrins råvaruproblem försvann. 

Skatterna har, som påpekats tidigare, ändrats under de 

gångna årtiondena. I detta kapitel görs en sammanfattning 

av hur skattesystemet har påverkat skogsbruket under de 

senaste 20 åren och kan förväntas påverka skogsbruket i den 

näraliggande framtiden. 

 

5.6.1  Inga skatter 

Finns inga skatter, skall enligt markränteläran 

skogsbruk bedrivas så att slutavverkning sker när den årliga 

värdetillväxten inte längre förräntar dels det bundna 

virkeskapitalet, dels värdet av skogsmarken. Detta kan 

uttryckas som: 

 

pf´(T0) = rpf(T0) + rV(T0)                    5.1 

 

 där: 

 p = priset på en enhet virke 

 r = krävd avkastning, förräntningskrav 

 V= markvärde 

 T0= optimal slutavverkningsålder. 

                                                              

5.6.2  Konstant inkomstskatt 

En proportionell inkomstskatt, som är konstant över 

tiden, medför att alla utgifter och inkomster reduceras med 

t, där t är skattesatsen. Detta följer av att de flesta 

investeringar i skogen i beskattningshänseende behandlas 

som driftkostnader och därför är avdragsgilla det år 

åtgärden utförs. I ekvationen ovan minskar högerledet och 

vänsterledet proportionellt lika mycket. Vi får: 

 

p(1-t)f´(T0) = rp(1-t)f(T0) + rV(T0)(1-t)        5.2 

 

Den procentuella avkastningen av skogliga inves-

teringar, dit även åtgärden att inte avverka hör, blir lika hög 

före som efter skatt. Inte ens inflationen påverkar detta 
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faktum. Den åtgärd, som ger 3 procent i real avkastning före 

skatt, ger också 3 procent i avkastning efter skatt. Detta kan 

visas med ett exempel: 

Antag att en skogsägare kräver en real avkastning på 3 

procent, ty detta är hans alternativkostnad för det bundna 

kapitalet. Antag att markvärdet maximeras vid en omlopps-

tid på 80 år. Markvärdet är 3.333 kr. 3 procent härav är 100 

kr, vilket blir den årliga markhyran. Planteringen kostar 

10.000 kr. Några inkomster eller utgifter antas inte finnas 

förrän vid slutavverkningen. 

3 procent avkastning på 10.000 kr i 80 år kräver 106.409 

kr tillbaka. 100 kr per år, betalade år 80, blir inklusive ränta 

32.155 kr, sammanlagt 138.564 kr. Beståndet slutavverkas, 

ty den beräknade värdetillväxten täcker inte förräntnings-

kravet 3 procent av (138.564+3.333) kr. Värdetillväxten blir 

lägre än 4.257 kr. 

Antag att skogsägarens avkastningskrav är oberoende 

av skattesatsen. Om kalkylen görs vid en marginalskatt på 

50 procent, förändras talen, men inte den optimala 

omloppstiden. Då planteringen är direkt avdragsgill, satsar 

skogsägaren bara 5.000 kr. Beloppet motsvarar 53.204 kr 

efter 80 år, om räntan är 3 procent. Detta är hälften av 

106.209 kr. Markhyran på 100 kr blir 50 kr efter skatt. Om 

alla pengarna skall betalas om 80 år, inklusive 3 procent i 

ränta, blir det 16.078 kr, men då behövs avverkning för 

32.155 kr. Marken har ett värde motsvarande 50 kr per år i 

oändlig tid, vilket blir 1.667 kr. Skall 50 kr betalas i 

markhyra, efter skatt, måste markhyran brutto vara 100 kr. 

Därför är det 3.333 kr i markvärde, som måste förräntas. 

Avverkningstidpunkten påverkas inte vid ett oförändrat 

avkastningskrav. Ceteris paribus-antagandet betonas. Det 

antas att skogsägarens reala avkastningskrav är oberoende 

av skattesatsen. Däremot märker skogsägaren att förmögen-

heten, bunden i avverkningsbar skog, har halverats! Varje 

skattehöjning medför att förmögenheten sjunker, varje 

skattesänkning att förmögenheten stiger. 
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Skatteändringar medför att avkastningen, ex post, 

påverkas. Om en plantering ger 3 procent i avkastning 

under 80 år, och planteringen sker vid marginalskatten noll 

procent, medan avverkning sker vid marginalskatten 50 

procent, blir avkastningen efter skatt 2,11 procent. Varje 

skattehöjning under omloppstiden medför att avkastningen i 

procent efter skatt blir lägre än avkastningen före skatt. Om 

marginalskatten är lägre vid avverkningen än vid 

planteringen, blir avkastningen beräknad efter skatte-

konsekvenser högre än avkastningen före skatt. 

På kort sikt påverka avverkningsbenägenheten av 

förväntningar om ändrade skatteregler, exempelvis höjd 

marginalskatt. Om marginalskatten förväntas stiga från 30 

till 40 procent, är det lönsamt att, ceteris paribus, tidigare-

lägga många avverkningar. Efter skatt skulle inkomsten för 

varje hundralapp i bruttoinkomst sjunka från 70 till 60 kr.  

Förväntningar om lägre marginalskatt i framtiden 

behöver inte, med nuvarande beskattningsregler i övrigt, 

påverka avverkningsbenägenheten. Även om avverkning 

sker, kan beskattningen senareläggas genom skogskonto, 

etc. Höga marginalskatter kan dock medföra att skogs-

ägarna senarelägger beskattningen av inkomster, med 

förhoppningen att det någon gång, kanske i samband med en 

skatteomläggning eller efter pensioneringen, skall bli en 

lucka, varvid beskattning kan ske med låg marginalskatt. 

Dock: Är antagandet om ceteris paribus rimligt? Kan det 

vara rimligare att anta att inflationstakt, skatteregler etc. 

påverkar det reala avkastningskravet? En möjlig 

utgångspunkt är att skogsägarens förräntningskrav är 

beroende av bankernas räntor, vilket utvecklas nedan. 

 

5.7  1980- och 1990-talen 
I början på 1980-talet mötte huvuddelen av skogsägarna 

en marginalskatt, som inklusive egenavgifterna var på minst 

50 procent. Samtidigt var den genomsnittliga årliga 

inflationstakten hög, över 8 procent. Räntekostnaderna på 

lånat kapital var direkt avdragsbara. Den reala kostnaden 
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för lånat kapital var låg. Den reala avkastningen på 

inlåningen var ännu lägre. 

Låt oss anta att alternativkostnaden för i skogsbruket 

bundet kapital före skatt är 5 procent realt, samt att 

marginalskatten är 50 procent. Vi får då:  

 

Tabell 5.1. Real räntesats vid olika inflationsnivåer och en  

     marginalskatt på 50 procent. 

Inflation      Nominell ränta     Nominell ränta            Real ränta  

                                                          efter skatt      efter skatt   

(procent)            (procent)                    (procent)                       (procent) 

 

      0                    5                        2,5                                2,5 

      4                    9                        4,5                                0,5 

      8                  13                        6,5                               -1,5 

 

Det dåvarande skattesystemet, i synnerhet i 

kombination med den höga inflationen, gjorde de flesta 

rimliga skogliga investeringar privatekonomiskt lönsamma. 

Även om alternativkostnaden för bundet kapital, exempelvis 

för den hårt skuldsatte, kunde vara någon procentenhet 

högre, blev det reala avkastningskravet fortfarande lågt. För 

alla dem, som hade en marginalskatt på minst 50 procent, 

var vid en inflationstakt på 8 procent en låneränta på 16 

procent acceptabel vid skogliga investeringar, som gav en 

positiv real avkastning. Någorlunda växtlig skog har en 

värdetillväxt på 3 procent. En nominell ränta på 22 procent 

kunde accepteras och det var lönsamt att låta skogen växa. 

För dem som hade en högre marginalskatt blev effekten 

att en ännu lägre tillväxt var acceptabel. Deras 

alternativkostnad för det bundna kapitalet var ännu lägre. 

Investeringar i skogsvård gynnades av reglerna vid 

beskattning av fastighetsöverlåtelser. En i stora delar real 

metod gällde när realisationsvinsten skulle beräknas. Den så 

kallade 20-årsregeln, gav en låg beskattning. (Håkansson, S. 

1986).  Regeln kunde användas fram till den 31.12 1999. 
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Skogsbruket styrs inte helt av ekonomiska kalkyler. 

Skogsbruket styrs också av vad som anses vara gott 

skogsbruk, behov av arbete och önskan om någorlunda 

jämna avverkningar. Det är svårt att finna "expertkalkyler", 

där negativ ränta, eller nollränta, använts.  

Kvar står huvudresultatet. Det var lönsamt att göra 

investeringar i skogsbruket. Det var lönsamt att låta bli att 

avverka. Resultatet visar sig i statistiken. Virkesförrådet 

ökade kraftigt. Av 4 kubikmeter i tillväxt avverkades inte 

mer än 3 kubikmeter. 

Några år in på 1990-talet sjönk inflationstakten. Det 

reala förräntningskravet steg. Numera kan huvuddelen av 

skogsägarna beskatta skogsinkomster via räntefördelning 

med skattesatsen 30 procent. Det är troligt att många skogs-

ägare efterhand har ett realt avkastningskrav på 3-4 

procent. De nya förutsättningarna kan förväntas påverka 

skogsägarnas beteende.  

På kort sikt, nu under åren kring 2009, är räntan på 

alternativa placeringar låg. Då blir också avkastningskravet 

i skogen lågt. Mer om detta i kommande kapitel. 

 

 

5.8  Sammanfattning och slutsatser 
Skogens långa produktionstid ger problem vid 

beskattningen. Detta har bidragit till att beskattningen av 

skogsbruk under 1900-talet haft komplicerade regler. En 

viktig del i svårigheterna med att bestämma den 

beskattningsbara inkomsten är att den årliga avverkningen 

inte behöver överensstämma med den årliga tillväxten. Att 

fastigheten oftast byter ägare en eller flera gånger under ett 

bestånds utveckling underlättar inte beskattningen. 

Ett bra skattesystem skall vara enkelt, neutralt och 

rättvist. Dagens skattesystem är enkelt i så måtto att regel-

tillämpningen är klar. Systemets svårigheter är att det finns 

så många möjligheter, exempelvis om skogsägaren vill 

senarelägga beskattningen. 
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En inkomstskatt, med samma skattesats vid utgiftstillfället 

som vid inkomsttillfället, medför att den procentuella 

avkastningen efter skatt blir densamma som avkastningen 

före skattekonsekvenser. Detta gäller även vid inflation. 

Förutsättningen är att utgiften för plantering etc. anses vara 

driftkostnad, och därmed direkt avdragsgill vid beskatt-

ningen. Om skogsägarens avkastningskrav är oberoende av 

skatter, påverkas därför inte skogsbruket. Intensitet och 

omloppstid förblir desamma som vid frånvaro av skatter. 

En skatteändring under omloppstiden medför att 

avkastningen efter skatt ändras för redan gjorda 

investeringar. En skattehöjning medför att avkastningen 

sjunker. Därtill minskar den förmögenhet, som skogsägaren 

har bunden i skogen. 

Vid en höjd skatt på alternativa placeringar, exempelvis 

bankmedel, sjunker avkastningen efter skatt på dessa 

placeringar, och skogsägarens avkastningskrav på skogliga 

investeringar kan också sjunka. Det blir då lönsamt att 

förlänga omloppstiden. 
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KAPITEL 6 

 

 

  

SKATTERNA 2009 

 

Det svenska skattesystemet har specialregler för skogs-

bruket. Skogskonto och skogsavdrag är några exempel. 

Expansionsmedel, periodiseringsfonder etc. är exempel på 

generella regler, som gäller även inom andra näringar. Att 

plantera skog, att röja och att stamkvista är i national-

ekonomisk mening en investering, I svensk skatterättslig 

mening är det driftkostnader. För skogsägarna gäller det att 

ta hänsyn till de olika skattereglerna. 

Sedan något årtionde finns möjligheterna till ränte-

fördelning. Det här kapitlet innehåller mycket om ränteför-

delning, eftersom den påverkar skogsägarnas besluts-

situation så mycket att en noggrann analys är nödvändig. 

Räntefördelningen påverkar både skogsbrukets inriktning, 

avverkningsvilja, ägandeförhållanden och fastighetspriser. 

Det finns minst fem olika huvudtyper av skogsägare. Därför 

behövs upp till fem olika analyser. 

Kapitlet innehåller en översiktlig beskrivning av olika 

skatteregler, som är relevanta för skogsbruket. Skogsägaren 

förutsätts vilja maximera det privatekonomiska utfallet, 

vilket är detsamma som att maximera markvärdet. Det 

skogsbruk, som kan förränta det högsta markvärdet, ger 

högst avkastning till ägaren. Beräkningarna förutsätter att 

skogsägarna eftersträvar en låg skattebelastning, trots att 

det någon gång kan vara tvärtom. Exempelvis kan det vara 



 80 

lönsamt att betala hög skatt ett år, om man vet att man 

kommer att vara mycket sjukskriven efterföljande år. 

Utöver beskrivningar av de olika relevanta skatte-

reglerna redovisas resultaten, oftast samlade i tabellform. 

Den, som noggrannare vill följa beräkningarna, hänvisas till 

Skogen, Privatekonomi och Samhällsekonomi (Håkansson, S. 

2000), som är en föregångare till denna skrift. De många 

exemplen har ansetts vara nödvändiga för att visa de stora 

skillnaderna i utfall vid de olika alternativ, som skogsägaren 

har. Utfallen blir därtill olika för olika typer av skogsägare. 

Jag utgår från förhållandena under 2009. Förklaringen 

är att alla skattesatser etc. är kända för detta år. Vid 

oklarheter har jag också använt möjligheterna att rådfråga 

Riksskatteverket via dess servicejour. 

Lagstiftningar har uttryckligen eller underförstått 

utgått från att förräntningskravet i skogsbruket skall vara 

så lågt som omkring 3 procent. Det låga förräntningskrav, 

som följde av de tidigare skattereglerna och den höga 

inflationstakten, kan ha medfört att uppbyggnaden av 

virkesförrådet har gått för långt. Avkastningen skulle stiga 

om kapitalet överförs till andra näringar. 

Det kan bli ett kraftigt trendbrott. Under lång tid har 

avverkningarna i regel legat långt under tillväxten. Den 

årliga tillväxten under 1990-talet var ca 96 miljoner m3sk 

medan avverkningarna var ca 70 miljoner m3sk per år. 26 

miljoner m3sk sparades varje år. Det var lönsamt för skogs-

ägarna att göra så och Skogsstyrelsen har velat ha det så.  

 Räntefördelningen innebär att det kan vara lönsamt att 

tära på virkesförrådet. Denna utveckling behöver inte vara 

fel från samhällets synpunkt. I stället för att avverka 3 av 4 

kubikmeter i tillväxt, kan skogsägarna finna det lämpligt att 

i stället tära av virkesförrådet i motsvarande grad. 

Skogsindustrin märker då att tillgången på virke från det 

svenska privatskogsbruket ökar kraftigt. Som visades i 

tabell 2.1 har dock virkesförrådet fortsatt att öka, om än i en 

lugnare takt. Förklaringarna diskuteras i det sista kapitlet. 
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I licentiatavhandlingen var grundförutsättningarna att 

den skuldsatte skogsägaren hade en alternativränta på 7 

procent, medan den skuldfrie hade 3 procent. Fördelnings-

räntan antogs vara 5 procentenheter över inflationen. 

De lägre räntorna under de senaste åren gör det 

intressant med alternativa beräkningar, där den skuldsatte 

skogsägaren har 3 procent i ränta, den skuldfrie 1 procent, 

samtidigt som fördelningsräntan antas vara 8 procent över 

inflationen. Beräkningarna görs i någorlunda anslutning till 

varandra, tabell 6.5 följs av tabell 6.5 B, etc., där B-

alternativen visar resultaten vid de nya förutsättningarna. 

I det här kapitlet förekommer en mångfald 

förkortningar i samband med formler. Förkortningarna 

förklaras en gång. Sist i kapitlet finns de återkommande 

förkortningarna samlade. 

 

 

6.1  Hur hög är marginalskatten? 
Marginalskattens höjd kan inte anges entydigt. Den 

stora skatteomläggningen i början på 1990-talet skulle med-

föra ett enklare skattesystem. De flesta skattskyldiga skulle 

bara betala kommunalskatt. Höginkomsttagarna skulle ha  

20 procent i statlig skatt därtill (SOU 1995:104, bilaga 1). 

Riktigt så enkelt blev det inte. Ett variabelt grund-

avdrag medförde att det enkla skattesystemet blev ett 

system med flera olika skattesatser. Under de senaste åren 

har regeringen infört det så kallade jobbavdraget 

(jobbskatteavdraget). Detta har en särskild konstruktion för 

pensionärerna. Egenavgifterna har olika nivåer för olika 

åldersgrupper. Skogsägarens inkomster från fastigheten 

beskattas som inkomst av aktiv näringsverksamhet eller 

som passiv näringsverksamhet. Skogsägaren får räkna med 

realisationsvinst, eller -förlust, vid fastighetens försäljning. 

Det mesta av detta skall analyseras i de kommande kapitlen. 

Den normala definitionen på marginalskatt är hur 

många procent av en höjning av den beskattningsbara 

inkomsten som går till skatt. De här förekommande 
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beräkningarna är gjorda med en annorlunda definition: 

Marginalskatt är så många procent av en inkomstökning, 

som går till skatt. 

Förklaringen till det annorlunda beräkningssättet är 

den särskilda löneskatt, som tas ut av passiva närings-

idkare. Särskild löneskatt uttas för år 2009 med 24,26 

procent av underlaget. En passiv skogsägare med en inkomst 

på 12.426 kr får lägga den direkt avdragsbara särskilda 

löneskatten med 2.426 kr, varefter 10.000 kr återstår. 2,426 

kr är 19,52 procent av 12.426 kr. 

Den beskattningsbara inkomsten från passiv närings-

verksamheten är 10.000 kr. 2.426 kr av 10.000 kr är just 

24,26 procent. Av ursprungsbeloppet 12.426 kr utgör 2.426 

kr 19,52 procent. Summa kommunalskatt (till primär-

kommun, landsting och kyrka) är ca 32 procent. Därför antas 

den samlade kommunalskatten vara 32 procent av den 

beskattningsbara inkomsten, (Fallet med jobbavdrag disku-

teras senare). Skogsägaren i vårt exempel får lägga 3.200 kr 

i kommunal skatt. Hans inkomst före skattebelastningen är 

12.426 kr. Nu återstår 6.800 kr av de 12.426 kr.  

 

Formeln, vid en inkomstökning med Y kr, blir: 

 

t = 0.1952Y + 0,32Y/1,2426 = 0,4527Y 

 

t, marginalskatten, är något mer än 45 procent. En ofta 

använd skattesats i följande beräkningar är 45 procent. 

 

En del har höga inkomster. De får på marginalen betala 

statlig skatt med 20 procent, vid ännu högre inkomster 25 

procent. Den andra använda skattesatsen är 65 procent, ty: 

 

t = 0,1952Y + 0,57Y/1,2426 = 0,6539Y 

 

Inkomst från skogsbruk kan, åtminstone delvis, räknas 

som Inkomst av kapital, efter så kallad räntefördelning. För 
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kapitalinkomster är skattesatsen 30 procent. 30 procent är 

den tredje viktiga skattesatsen. 

Jag avstår från att göra beräkningarna mer kompli-

cerade än så. Att den passive näringsidkaren möter ett 

variabelt grundavdrag, vilket ger flera andra skattesatser. 

Jag bortser också från att inkomsten kan påverka 

exempelvis avgifter för barnomsorg.  

För den aktive skogsägaren gäller att han får betala 

egenavgifter, som är högre än den särskilda löneskatten. Jag 

antar att de högre avgifterna motsvaras av större förmåner, 

exempelvis i form av högre pension. 

Som nämnts i inledningskapitlet kommer sex olika 

grupper av skogsägare att analyseras. Det finns skogsägare 

med räntefördelning. De har 45 eller 65 procent i 

marginalskatt, såvida de inte har ett så stort 

fördelningsunderlag att marginalskatten alltid är 30 

procent. Det finns därtill skogsägare utan räntefördelning 

med 45 eller 65 procent i marginalskatt. Jobbskatteavdraget 

ger 35 procent i marginalskatt i ett brett intervall. 

Jobbavdraget medför att en del aktiva skogsbrukare kan 

få räkna med andra skattesatser. Upp till en inkomst på 

48.500 kr är t=0,20, i intervallet 48.500-144.700 kr är t=0,35. 

En effekt blir att skattekrediten blir billigare, enligt tabell 

6.4 B. Lägre än t=0,20 är svårt att komma, vilket bör 

utnyttjas. 

 
6.2  När lägga skatt? 
En skogsbrukare får oftast så höga inkomster, att han 

någon gång måste betala skatt. När skall då detta ske? Det 

grundläggande svaret är oftast: Så sent som möjligt. I de 

flesta fall erhålls en räntefri skattekredit. Reglerna för 

räntefördelning kan ändra på detta. Skogsägare får försöka 

finna en egen lösning. Svaret är beroende av förväntad 

framtida inkomstutveckling, marginalskatt, räntenivå etc. 

En skogsägare har en mångfald olika sätt att bestämma 

när hans inkomst skall beskattas. Det enklaste är att 

avverka, alternativt att inte avverka. Det är inte nödvändigt 
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att varje år avverka tillväxten. Han kan välja fullständig 

inaktivitet under många år, för att sedan avverka all sparad 

tillväxt och mer därtill under ett enda år. Han kan också 

göra tvärtom.  På kostnadssidan kan skogsvården, flyttas. 

       Även om den skogliga aktiviteten är konstant, behöver 

detta inte gälla för den beskattningsbara inkomsten. Skogs-

avdrag, skogskonto, periodiseringsfond och expansionsmedel 

är exempel på möjligheter för att förskjuta beskattningen. 

 

6.2.1  Jämn inkomst 

Den gamla regeln var att försöka ha en jämn inkomst 

för att därigenom nå en jämn marginalskatt. Deklarerar 

man en låg inkomst det ena året och en mycket hög inkomst 

nästkommande år, kan man få lägga 65 procent i 

marginalskatt för en del av inkomsten. En jämn inkomst 

medför 45 procent i skatt. 

Det kan vara lönsamt att välja den högre marginal-

skatten, om man får vänta tillräckligt länge med skatte-

inbetalningen. Antag exempelvis att det är möjligt att 

förskjuta beskattningen av 1.000 kr i tiden. Antingen skall 

beskattning ske år 0 till skattesatsen 45 procent, eller år n 

till skattesatsen 65 procent. När är det lönsamt att vänta? 

Svaret blir beroende av diskonteringsränta, efter skatt. Vi 

beräknar när: 

 

0,45 x 1.000 x (1+r)n > 0,65 x 1.000                         6.1 

                                                         (n = antal år, r = ränta efter skatt) 

 

Tabell 6.1. Behövlig senareläggning av en skatteinbetalning för  

                  att senareläggningen skall vara lönsam. t=0,45 byts  

                   mot t=0,45.          

                  r                    n 

                  1                   37 

                   2                   19 

                   3                   13 

                   4                   10 
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Resultaten i tabellen kan användas på olika sätt. Antag 

exempelvis att en skogsägare kan deklarera en inkomst år 0, 

och då få 45 procent i skatt. På något sätt kan han undvika 

detta, men får då i 65 procent i skatt vid försäljningen, som 

förväntas ske om 25 år. 

Betalar han skatten direkt, blir skatten 450 kr. Han har 

inga pengar utan måste låna dem. Lånet stiger efter skatt 

med 3 procent per år. Om 25 år är skulden 942 kr. Det hade 

varit bättre att senarelägga beskattningen, ty då hade 

skatten blivit 650 kr. 

Tabell 6.1 ger också underlag för strategin för skatte-

betalningarna. Antag att en skogsägare räknar med en 

räntekostnad på 3 procent efter skattekonsekvenser. Han 

räknar med en innehavstid på 25 år. Han skall då minimera 

den beskattningsbara inkomsten i 12 år. Därefter skall han 

ha en inkomst lika med skattegränsen varje år under de 

kommande 12 åren, för att under det 25:e året ta upp 

resterande inkomst till beskattning. (Skattegränsen 

definieras här som den inkomst, varvid marginalskatten 65 

procent inträder.) 

Blir den samlade inkomsten lägre än 12 x skatte-

gränsen, skall han välja att varje år, beräknat bakåt från 

försäljningstidpunkten, deklarera en inkomst lika med 

skattegränsen, intill dess att hela inkomsten har beskattats. 

Varje år dessförinnan skall inkomsten vara noll.  

 

6.2.2  Skatteändringar 

Om vi antar att skog kan avverkas år 0 för 1.000 kr med 

t=0,45. Tillväxten är 3 procent per år om skogen får växa i 

20 år. Den alternativa inkomsten år 20 är 1.806 kr, med 

t=0,65. Efter skatt skulle inkomsten vara 550 kr år 0, och 

skulle bli 632 kr år 20. Förräntningen, efter skatt, skulle bli 

0,70 procent. Det behövs 13 års tillväxt för att ge samma 

nettobelopp.  

Alternativkostnaden för kapital är oftast högre. Det är 

inte lönsamt för skogsägaren att ha kvar avverkningsbar 

skog om man räknar med högre marginalskatt i framtiden. 
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När marginalskatten stiger, sjunker skogens värde efter 

skatt. Det behövs lång innehavstid och billigt lånade pengar 

för att kompensera detta. 

Synonymt kan förhållandet vara det omvända. Stora 

avverkningar ett år kan ge hög marginalskatt det året. 

Samtidigt når skogsägaren inte upp till skattegränsen under 

följande år. Endast drastiska, förväntade, prissänkningar 

kan göra ett sådant handlande lönsamt. 

Antag att priset år 0 är 100. Skogen växer 3 procent, och 

skogsägaren kräver 3 procent i avkastning efter skatt. 

Marginalskatten år 0 är 65 procent, 45 procent följande år.  

Det behövs då en prissänkning år 1 på 36,36 procent för att 

det skall vara lönsamt att avverka under år 0. 

Tror skogsägaren på stora bestående prissänkningar 

kan han likväl avverka mycket. Det finns många sätt att 

uppskjuta beskattningen även efter avverkning.  

 

 

6.3  Räntefördelning 
Skattereformen innebar att olika inkomstslag skulle 

beskattas olika. Kapitalinkomster skulle beskattas på ett 

sätt, arbetsinkomster på ett annat. Kapitalinkomster skulle 

beskattas lägre, bl. a. med hänsyn till den internationella 

konkurrensen (SOU 1995:104, bilaga 1). Kapital är mer 

lättrörligt än arbetskraft, därför måste Sverige ta hänsyn till 

skattesatserna utomlands.  

  I skogsbruket kan den deklarerade inkomsten vara 

antingen ersättning för det satsade kapitalet eller ersättning 

för det nedlagda arbetet. För skogsägaren är det intressant 

att få en låg skattebelastning. Så mycket som möjligt av 

inkomsten skall beskattas som kapitalinkomst. (Numera kan 

jobbskatteavdraget ge andra resultat.) Initialt innebar inte 

skattereformen att någon uppdelning mellan de olika 

inkomstslagen gjordes. Skogsägarna klagade över att de blev 

straffbeskattade.  Kapitalavkastningar från skogsbruket 

blev högre beskattade än avkastningar från exempelvis 

obligationsinnehav. 
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Från och med 1994 års inkomster har reglerna för 

räntefördelning kunnat tillämpas. Regler skapades för 

uppdelningen av inkomsterna från skogsfastigheten. En del 

skulle beskattas som kapitalinkomst, resterande som 

inkomst av näringsverksamhet. 

Uppdelningen kan ske på två olika sätt. Man kan först 

värdera arbetsinsatsen, och klassa resten som kapital-

inkomst. Det andra sättet valdes. Först värderas 

kapitalinkomsten, resten räknas som förvärvsinkomst. 

 

6.3.1  Regler 

För att kunna beräkna kapitalinkomsten måste två 

komponenter fastställas. Den ena är kapitalets storlek, den 

andra är kapitalets årliga avkastning. Avkastningen 

bestämdes till statslåneräntan (SLR) gällande 30 november 

året före inkomståret ökad med 3 procentenheter. Numera 

gäller SLR+5 procentenheter vid positiv räntefördelning. 

(Fallet med negativ räntefördelning behandlas ej). Samtidigt 

var statslåneräntan regelmässigt 5 procentenheter över 

inflationen under de första åren med räntefördelning 

(Riksgäldskontoret). I beräkningarna antas fördelnings-

räntan vara inflationen ökad med 10 procentenheter. Under 

senare år har realräntan varit något lägre.  

Det egna kapitalets storlek, kapitalunderlaget, beräknas 

enligt särskilda regler. Reglerna är delvis schablonmässiga, 

varigenom skogsägarna ges ett visst manöverutrymme. Ett 

större kapitalunderlag möjliggör en lägre skatt. 

För en skogsägare bestäms enligt huvudregeln 

kapitalunderlaget genom att: 

Fastigheten värderas till 100 procent av anskaffnings-

värdet minus ackumulerade värdeminskningsavdrag. 

Alternativregeln ger möjlighet att i stället använda 39 

procent av taxeringsvärdet 1993 (stundom justerat med 

vissa värdeminskningsavdrag under perioden 1981-92), 

minus värdeminskningsavdrag från och med 1993. 

Kontanter, bankmedel, fordringar och inventarier 
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värderas till bokfört värde. Medel på skogskonto tas upp 

till 50 procent. Betalningsplan får inte räknas med.  

Som avdragsposter kommer skulder inklusive 

reserveringar, samt periodiseringsfonder och 72 

procent av expansionsmedel. Jag bortser från vissa 

specialregler. 

Det är kapitalunderlaget vid årets ingång som har 

betydelse vid räntefördelningen. Kapitalunderlaget multi-

plicerat med fördelningsräntan ger fördelningsbeloppet. 

Utnyttjas inte fördelningsbeloppet, utgör det en tillgångspost 

vid beräkning av kapitalunderlaget nästkommande år. 

Schablonmässigheten framgår av att skogsägaren inte 

blir rikare av att avverka. Han omfördelar sin förmögenhet. 

Vid beräkning av kapitalunderlaget blir resultatet ett annat. 

Fastighetsvärdet är detsamma (så länge som inte 

skogsavdrag används), men genom försäljning av virket har 

fordringarna ökat. Kapitalunderlaget höjs. 

Plantering, röjning, stamkvistning och övrig skogsvård 

är exempel på åtgärder, som räknas som driftkostnader. 

Sådana åtgärder, utöver de lagstadgade, skall göras om de 

är lönsamma. Plantering skall ske för 10.000 kr om motsva-

rande tillbaka motsvarande belopp i framtiden, vilket kräver 

att fastighetens värde anses stiga i och med planteringen. 

Vid beräkningen av kapitalunderlaget räknar man inte så. 

Fastighetens värde antas vara detsamma. Det har 

försvunnit 10.000 kr ur kassan, vilket bara till en del 

kompenseras av lägre skatteutbetalning. Kapitalunderlaget 

minskar, fastighetsägaren får betala mer i skatt i framtiden. 

 
 

6.3.2  Effekter på skogsbruket 

Den privatekonomiskt maximerande skogsägaren tar 

hänsyn till att avverkningar liksom planteringar påverkar 

kapitalunderlag, fördelningsbelopp och skatt. För den skogs-

ägare, som använder räntefördelning, och har inkomster som 

beskattas som inkomst av näringsverksamhet, gäller att 
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värdet av den årliga tillväxten också skall täcka denna 

påverkan (se också avsnitt 3.2). Vi får: 

 

p(1-tn)f´(T0) = rp(1-tn)f(T0) + rV(T0)(1-tn) + (tn-tk)p(1-tn)f(T0)rf/(1-tn)  6.2

          

där tn = marginalskatt vid inkomst av näringsverksamhet 

      tk = marginalskatt vid inkomst av kapital 

      rf = fördelningsränta vid fasta priser 

      r  = realt förräntningskrav 

 

Antag att en skogsägare har ett bestånd, vars värde på 

rot är 100.000 kr. Skogsmarkens värde är försumbart.  

Marginalskatten är 45 procent. Han har en alternativ-

kostnad för bundet kapital på 3 procent, realt, plus 

effekterna vid räntefördelningen. Utan hänsyn till ränte-

fördelningen skall avverkning ske om värdetillväxten inte 

uppgår till 3 procent. 

Men hänsyn skall tas till räntefördelningen. Vid 

avverkning erhålls 55.000 kr efter skatt. Om fördelnings-

räntan är 10 procent, ökar fördelningsbeloppet med 5.500 kr. 

Hans skatt på detta belopp sjunker från 45 till 30 procent, 

dvs. med 825 kr. Skall han ha 825 kr extra måste han ha 

1.500 kr före skatt. Kravet på värdetillväxten ökar med 1,50 

procentenheter, i detta fall från 3 till 4,50 procent. 

Om marginalskatten är 65 procent, ger en avverkning 

35.000 kr efter skatt. Fördelningsbeloppet ökar med 3.500 

kr. Skatten sjunker med 1.225 kr, vilket motsvarar 3.500 kr 

före skatt. Avkastningskravet stiger med 3,5 procentenheter! 

Skogsägare med ett förräntningskrav på en procent, 

skall nu räkna med 4,5 procent. Den, som krävt 3 procent, 

bör nu räkna med 6,5 procent. Det blir lönsamt att öka 

avverkningarna, det blir mindre lönsamt att vårda skogen.  

 

 

6.4  När skall räntefördelning användas? 
Man får vänta med att utnyttja räntefördelningen. Att 

spara möjligheten till en låg marginalskatt innebär en 
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uppoffring. Denna uppoffring kan vara lönsam, ty det 

sparade fördelningsbeloppet tas upp på tillgångssidan när 

kapitalunderlaget bestäms nästa år.  

Antag att skogsägaren varje år har så höga inkomster 

att en del av inkomsten beskattas som inkomst av 

näringsverksamhet. Marginalskatten är antingen 45 eller 65 

procent. Den del, som beskattas via räntefördelning, 

beskattas med marginalskatten 30 procent. Frågan är: Är 

det lönsamt att betala hög skatt ett år, för att som belöning 

få lägre skatt nästa år? Svaret beror på fördelningsräntan, 

skillnaden mellan skatt på inkomst av näringsverksamhet 

och skatt på kapitalinkomster samt inflationstakten.  

 

Lönsamhetsgränsen för räntan  är: 

 

      R=  (F-dtF)(rf+dp)dt     =     (1-dt)(rf+dp)                    6.3                       

                  dtF(1-tn)                           1-tn 

där: 

R = högsta lönsamma låneränta, före skatt, som kan betalas 

på lån, som tillhör företaget  

F  = fördelningsbelopp som sparas                             

rf  = fördelningsränta vid konstanta priser 

dt = skillnad mellan marginalskatt för inkomst av 

näringsverksamhet och marginalskatt för kapitalinkomst, 

dvs. (tn-tk) 

dp= inflationstakt 

F-dtF visar hur mycket fördelningsbeloppet under år 2 

påverkas när skogsägaren väljer att inte utnyttja 

möjligheten till räntefördelning under år 1. 

dtF visar skattehöjningen, som skogsägaren antas låna till.  

(1-tn) i nämnaren visar att hänsyn tas till skatte-

konsekvenserna på kostnadsräntan. 

 

  Det är lönsamt att låna pengar till en högre initial 

skattebelastning även vid höga räntor. Vid stabila priser är 

lönsamhetsgränsen 18,57 procent före skatt, om skogsägaren 

har marginalskatten 65 procent för inkomster av 
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näringsverksamhet. Om t=0,45 är lönsamhetsgränsen 15,45 

procent och om t=0,35 är gränsen 14,62 procent. 

 Vid en inflationstakt på 5 procent är motsvarande 

räntesatser 27,86 procent, 23,18 procent respektive 21,92 

procent i nominella termer. 

 

 
6.5  Hur skatteplanera? 
Det finns många sätt att skatteplanera. Här sker en 

genomgång av några av dessa. Förr fanns det en enkel regel. 

Att senarelägga beskattningen av ett belopp höjde lönsam-

heten, ceteris paribus, om man inte samtidigt nådde en 

högre nivå för marginalskatten. Att låna räntefritt av staten 

är förmånligt, men detta får inte utnyttjas för långt. För att 

utnyttja skattekrediten kan man behöva ändra skogsbrukets 

inriktning. Möjligheten till skattekredit får vägas mot hur 

mycket det ändrade skogsbruket påverkar intäkter och 

kostnader före skatt. 

Idag påverkas kapitalunderlaget olika av de olika 

alternativen. Vid en jämförelse mellan alternativen, måste 

hänsyn tas till detta. 

Fördelningsräntan antas i de redovisade beräkningarna 

vara 10 procentenheter över inflationen. I de fall resultat 

redovisas i kronor, antas avverkning ha skett för 1.000 kr. 

(Fallet med att inte avverka har redan behandlats, avsnitt 

6.3.2). Förutsättningen är att det redan har avverkats för A 

kr under år 0. Kvar finns, när deklarationen görs i början av 

år 1, att göra det bästa möjliga åt saken.  

Det finns ett grundalternativ. Det är att betala skatt 

direkt. Det är mot detta alternativ, som beräkningen görs. 

Frågan som ställs är vilken ränta, som får betalas i form av 

högre skatt år 1, därför att den alternativa lösningen har 

valts. I samband med dessa beräkningar visas också 

möjligheterna att göra avvägning mellan möjlig vinst mot 

risken att få betala extraskatt i framtiden. 
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6.5.1  Resultatreglering 

Med resultatreglering menas här dels låg värdering av 

lager, dels avsättning för framtida skogsvård. Lägsta värdets 

princip skall användas vid lagervärderingen. Ofta torde 

lager värderas lägre än så. Genom att senarelägga fram-

körning av virke någon dag, kan den önskade effekten 

erhållas. Ej framkört virke skall värderas lågt. Framkört och 

anmält virke skall värderas högre. 

Genom att värdera lagret lågt hålls den beskattnings-

bara inkomsten nere. Vi antar att lagret värderas ner med A 

kr år 0. Nästkommande år görs en riktig värdering. 

Kapitalunderlaget sjunker med (A-tnA) kr år 1, ty skogs-

ägaren slipper betala in skatt under år 0. Vi får formeln: 

 

 R = (A-tnA)(rf+dp)dt    =  (rf + dp)dt            6.4            

               tnA (1-tn)                    tn 

där: 

A = nedskrivning av lager, etc. 

 

   Avsättning för framtida skogsvård ger samma effekter 

som en låg värdering av lager. Avsättning får ske exempelvis 

för att täcka framtida kostnader för plantering när en 

föryngringsavverkning har gjorts. Avsättning för framtida 

skogsvård får inte göras om betalningsplan används för att 

senarelägga beskattning. Skogsägaren får skattekredit. 

Formel  6.4 gäller. 

 

6.5.2  Skogskonto 

Alla typer av företag har möjligheter till resultatutjäm-

ning. Skogsbruket har för inkomstutjämning på kort och 

medellång sikt ytterligare en möjlighet, skogskonto. För 

skogsnäringen är det viktigt att kunna avverka mycket när 

priser och avsättningsmöjligheter är goda. Skogsägarna får 

inte hindras av skattereglerna. Den beskattningsbara 

inkomsten måste kunna jämnas ut, så att det inte blir någon 

extra skattebelastning om avverkningarna eller kostnaderna 

är ojämna. 



 93 

Skogskontot innebär att den skattskyldige ges en 

skattekredit. Förr var denna kredit räntefri. Numera tas 15 

procent av ränteintäkterna såsom avkastningsskatt. Övriga 

ränteintäkter beskattas i samband med uttaget. Bankerna 

antas i beräkningarna, vid stabila priser, ge 3,53 procent 

ränta på skogskontomedel, vilket motsvarar 3 procent efter 

avkastningsskatt. Räntan antas följa inflationen.  

Avsättning till skogskonto får ske med högst 60 procent 

av inkomsten från försåld avverkningsrätt och 40 procent 

när leveransvirke har sålts. Lägsta insättning är 5.000 kr, 

varför inkomsten måste vara minst 8.334 kr när 

avverkningsrätt säljs och 12.500 kr vid försäljning av 

leveransvirke. Då kontot är bundet till individen, och inte till 

företaget, ökar kravet på avverkningarnas storlek när 

antalet delägare i en fastighet ökar. Räntan beskattas först 

vid uttag, och då som inkomst av näringsverksamhet. Medel 

på skogskonto får inte pantsättas. Insättningen får inte 

innebära att underskott uppstår. Beskattningen kan 

senareläggas i högst 10 år, vilket medför att skogsägaren har 

11 olika beskattningsår att välja mellan. 

Insättning skall ske före det att deklarationen skulle ha 

lämnats in. Uttag måste göras under beskattningsåret. Det 

går att sänka den beskattningsbara inkomsten i samband 

med deklarationen, men vill man höja den beskattningsbara 

inkomsten, behövs det mer förutseende, vilket kan kräva en 

provdeklaration i slutet av beskattningsåret.  

Skogskontot innebär att skogsägaren oftast inte behöver 

snegla på årets marginalskatt. Han kan avverka mycket 

under ett år, för att utnyttja stordriftsfördelar eller goda 

priser. Goda inkomster från annan verksamhet behöver inte 

heller påverka avverkningarna. Numera är det tillåtet att ha 

kvar skogskonto, även när fastigheten avyttras. 

Redan den tillåtna insättningsandelen på 60 procent ger 

utrymme för relativt ojämna avverkningar, exempelvis för 

att avveckla ett stort virkesförråd. Den beskattningsbara 

inkomsten kan hållas jämn, även om inga andra möjligheter 

till inkomstutjämning används. 
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Antag att en nytillträdande skogsägare vill ha bort 

överårig skog, men vill ha en jämn beskattningsbar inkomst. 

Han vill ha en beskattningsbar inkomst efter insättningar 

och uttag från skogskonto på A kr, vilket motsvarar de 

långsiktiga avverkningsmöjligheterna. Priserna antas vara 

konstanta. Räntan antas vara noll. En överavverkning i 

början av innehavstiden skall kompenseras med en lika stor 

förrådsuppbyggnad senare. Avverkning sker i form av 

avverkningsrätter. Inga andra inkomster eller utgifter finns. 

Den maximala inkomsten från avverkningarna under 

ett år är 2,5 A, varav 1,5 A sätts in på skogskonto. Den 

högsta möjliga behållningen blir 10 A, men då måste alla 

avverkningar ställas in under 10 år, för att kontot ska 

tömmas genom att årligen A kr tas ut. Om skogsägaren vill 

avverka så mycket som möjligt i början av innehavstiden, får 

avverkningar, insättningar och uttag följande förlopp. 

 

Tabell 6.2. Utveckling av värden  för avverkning (Belopp i A kr) 
 

År                  0      1      2       3       4       5       6      7      8      9     10    11   12-16 

Avverkning   2,5   2,5    2,5    2,5    2,5     2,5    2,0     0      0      0      0     0         0 

Insättning     1,5   1,5    1,5    1,5    1,5     1,5    1,0     0      0      0      0     0         0 

Uttag                0      0       0       0      0        0       0      1      1      1      1     1         1 

     Behållning    1,5   3,0    4,5    6,0   7,5      9,0    10      9      8      7      6     5       4-0 

 

Då den högsta behållningen på skogskontot är 10 A 

finns möjligheter att, vid givna förutsättningar, under en 7-

årsperiod "överavverka" just 10 normala årsavverkningar. 

Virkesförrådet kan sänkas med 20-60 skogskubikmeter per 

hektar. Det finns inte många fastigheter, där det är önskvärt 

att snabbavverka mer. 

Skogskontot fyller väl sina uppgifter, dels att 

skogsägarna skall kunna ha en jämn skattebelastning, dels 

att möjliggöra samhällsekonomiskt önskvärda avverkningar. 

Reglerna för skogskontot kan dock förbättras. Detta 

behandlas i kapitel 8. 
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För en skogsägare med skog vars värdetillväxt var 3 

procent var det tidigare likvärdigt att ha pengarna på 

skogskonto, som också antogs växa med 3 procent. I båda 

fallen uppstod en skattekredit. Värdetillväxten, efter skatt, 

blev 3 procent, oberoende av marginalskattens höjd, såvida 

skatten var konstant över tiden. 

Reglerna för räntefördelning ändrar detta. Medel på 

skogskonto räknas till 50 procent med på tillgångssidan. 

Denna regel missgynnar den, som har en låg marginalskatt. 

Om t=0,45 är det egna kapitalet 55 procent om hänsyn tas 

till den latenta skatteskulden. För höginkomsttagaren är det 

tvärtom. Efter latent skatt är det egna kapitalet 35 procent 

av skogskontomedlen. 

Placeringstvång gäller.  Pengarna måste vara insatta i 

bank. De får exempelvis inte användas till att amortera av 

skulder. Formeln blir: 

 

R= (A-tnA-sA)(rf+dp)dt   +  ts rs A   =  (1-tn - s)(rf + dp)dt   + ts rs  

         tnA (1-tn)                      A                    tn (1-tn)                     

               6.5 

där: 

s = den andel av A, som får inräknas i kapitalunderlaget 

ts = skattesats för avkastningsskatt på skogskontoränta 

rs = räntesats för skogskontomedel 

tsrs= den del av kostnaden för skattekrediten, som härrör 

från avkastningsskatten. 

 

Skogskontot har att konkurrera med andra möjligheter 

till resultatreglering. Därtill kommer att möjligheter till 

resultatreglering är viktigast om det är stora skillnader i 

marginalskatt vid olika inkomstnivåer. Dagens skatteskala 

är jämnare än de skatteskalor, som fanns under 1980-talet. 

Tendensen till lägre behållning en bit in på 1990-talet kan 

ha dessa förklaringar. Efter 1996 finns ingen statistik. 
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Tabell 6.3. Behållning på skogskonto 31 december respektive 

      år (Miljoner kr). 

 

År               1975       1980        1985         1990        1995          1996 

Behållning  1.137      1.470       3.520        7.399       6.486         6.632 

(milj. kr)              

(Från Skogsåret 1995-96 samt 1997-98) 

 

6.5.3  Betalningsplan 

        Betalningsplan är i vissa regioner en vanlig variant av 

skatteplanering, konkurrerande med skogskontot. Skogs-

kontots fördel är att betalningsplanen är just en plan. Man 

måste åratal i förväg bestämma i vilken takt utbetalning 

skall ske. Skogskonton kan tömmas i den takt, som 

efterhand blir lämplig. Betalningsplanen är också bunden 

till virkesköparen. Det är inte alltid, som virkesköparna är 

kreditvärdiga under en tioårsperiod. 

Betalningsplan innebär att en skogsägare säljer skog, 

med betalning enligt en given plan.  Den kan bara användas 

vid försäljning av avverkningsrätter. Den så kallade 

kontantmetoden används, inkomsten tas upp till beskatt-

ning det år likviden erhålls. Exempelvis kan skog säljas 

under 2010, med betalning under 2010 och 2014. Kontraktet 

om betalningsplan skall tecknas samtidigt med kontraktet 

för avverkningsrätten. Betalningsplanen ingår inte i 

kapitalunderlaget (Skogsägarnas företagsbok 2008). 

Vi får tre effekter. Den ena är att skattekredit erhålls. 

Den andra är att skogsägaren kan nå en jämn inkomst till 

beskattning. Den tredje är att virkesköparen kan få kredit. 

Vanligen utgår ränta. Då erhåller både skogsägare och 

virkesköpare räntefördelar. Skogsägaren räknar med en 

ränta, som är något högre än bankernas inlåningsränta. 

Virkesköparen får ett billigt lån. Även i de fall ränta inte 

redovisas, kan man utgå från att ränteresonemang har 

funnits med, genom att priset på en rotpost har satts högre 

än om betalning skulle ha skett kontant.  
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Betalningsplanen får inte kombineras med avsättningar 

till framtida skogsvård. 

Reglerna för betalningsplaner säger att ingångna avtal 

skall hållas. Dock är det tillåtet att avbryta planen, men inte 

att justera den. Har man skrivit avtal om utbetalningar med 

A kronor per år under åren 2010, 2011, 2012, osv., är det 

tillåtet att bryta planen under 2011, men då måste alla 

återstående medel tas upp till beskattning 2011. 

Antag att skog säljs 1.000 kr och att skogsägaren har 

t=0,45. Då inte någon del av betalningsplanen får ingå i 

fördelningsunderlaget, blir effekten att kapitalunderlaget 

sjunker med 550 kr. Skatten stiger med 8,25 kr, vilket är 

1,83 procent av skattekrediten och 3,33 procent före skatt. 

Inflation med en procent påverkar räntan med 0,33 

procentenheter. Vi får formeln: 

 

R= (A-tnA-bA) (rf+dp)dt   =  (1-tn)(rf+dp)]dt                         6.6     

             tnA(1-tn)                      tn (1-tn) 

 

       Vi gör en jämförelse med alternativet skogskonto. Om vi 

sätter in 1.000 kr på skogskonto, och får 3,53 procent i ränta, 

erhålls 3 procent efter avkastningsskatten. Därtill stiger 

kapitalunderlaget med 500 kr. Fördelningsräntan är 10 

procent. Vid t=0,45 blir den årliga skattesänkningen 7,50 kr. 

       Därför måste 1.000 kr placerade på betalningsplan ge 

7,50 kr högre avkastning, efter skatt, vilket motsvarar 13,64 

kr före skatt. Därför måste räntan på betalningsplanen vara 

3+1,36=4,36 procent för att vara konkurrenskraftig. 

       För en skogsägare med t=0,65 ger motsvarande 

beräkningar att betalningsplanen måste ha en ränta på 8 

procent! Förklaringen är att 500 kr i kapitalunderlag, 50 kr i 

fördelningsbelopp, höjer skatten med 17,50 kr, vilket i sin 

tur motsvarar 50 kr före skatt. 

Den skogsägare med t=0,30 och som inte har nytta av 

något större fördelningsbelopp, ger betalningsplanen räntefri 

skattekredit oberoende av inflationstakt. 
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6.5.4  Periodiseringsfond 

Periodiseringsfonden gör det möjligt att uppskjuta 

beskattningen av en inkomst i fem år. (Numera gäller sex 

år). Avsättningen sker endast i deklarationen, dvs. inga 

pengar behöver sättas in på bank. Avsatta medel räknas som 

skuld när fördelningsunderlaget skall fastställas. 

Periodiseringsfonden har nackdelen att om man 

avsätter medel kan de inte direkt återföras till beskattning 

via räntefördelning. (Numera får avräkning dock göras det 

år då näringsverksamheten upphör.) Avsättningen kan mest 

ses som en skattekredit. Dock kan en avsättning under ett 

”fett” år, där marginalskatten skulle ha blivit 65 procent, 

återföras under ett ”magert” år, då t=0,45.  

Det går att komma undan med beskattning med 30 

procent, såvida fastighetens långsiktiga avkastning håller 

sig inom räntefördelningens ramar. Principen blir då att 

göra avsättning under år 1 exempelvis på grund av stora 

avverkningar vid extremt goda priser. Under åren 2 och 3 

håller man igen på kostnaderna, och anstränger 

inkomstsidan men inte mer än att resultatet motsvarar 

fördelningsbeloppet. Under år 4 minimeras intäkterna 

genom små avverkningar, samtidigt som kostnaderna 

ansamlas genom mycket skogsvård. Underskottet täcks med 

periodiseringsfondens medel. Räntefördelningsunderlaget för 

år 4 sparas till år 5, osv. 

Om A kr avsätts till periodiseringsfond under år 1, 

minskar fördelningsunderlaget under år 2 med A kr på 

grund härav, men ökar med tnA kr då skatteinbetalningen 

senareläggs. Formel 6.4 gäller därför. 

 

6.5.5  Expansionsmedel 

Reglerna för expansionsmedel säger att i stället för den 

normala skattesatsen, tn, skall en expansionsmedelsskatt på 

26,3 procent av avsatt belopp betalas in. När medlen återförs 

till beskattning, betalas resten av skatten. Skattekrediten 

blir skillnaden mellan den normala skatten och 

expansionsmedelsskatten. 
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När fördelningsunderlaget beräknas, medför avsätt-

ningen till expansionsmedel att fördelningsunderlaget dels 

sjunker med 26,3 procent av beloppet på grund av 

expansionsmedelsskatten, dels skall 73,7 procent av beloppet 

införas som en minuspost. I jämförelse med direkt beskatt-

ning minskar fördelningsbeloppet med (1-tn) av beloppet. 

Det viktigaste användningsområdet är när ett enstaka 

år varit riktigt inkomstbringande, medan framtiden upplevs 

som mörkare. Marginalskatten kan sänkas, exempelvis från 

65 till 45 procent. På liknande sätt är det om man räknar 

med förlustår framöver. Förlusterna skulle annars återföras 

först i samband med rörelsens avveckling, och med låg 

skattekompensation. 

Som skattekredit räknat är avsättning till 

expansionsmedel ett dyrt alternativ, klart underlägset de 

tidigare analyserade. Formeln blir: 

 

R = [(1-te)E-(tn-te)E](rf +dp)dt  = [(1-te) - (tn-te)](rf+dp)dt  = (rf+dp)dt     

           (tn-te)E(1-tn)                              (tn - te)(1 - tn)                tn- te             

                 

där:                                                                        6.7 

E = expansionsmedelsbelopp 

te = expansionsmedelsskattesats. 

 

6.5.6  Skogsavdrag 

Skogsavdraget är ett värdeminskningsavdrag. Åter-

föring sker inte förrän vid försäljning av fastigheten. Skogs-

avdraget sänker värdet på fastigheten när kapitalunderlaget 

beräknas. Beräkningarna överensstämmer med de, som har 

gjorts för värdering av lager och för avsättning till 

periodiseringsfond. Formel 6.4 gäller. Problemkomplexet 

kring skogsavdraget är stort, och en noggrannare 

genomgång görs i kapitel 7. 

 

 6.5.7  Resultat 

De hittillsvarande resultaten kan sammanfattas. Fråge-

ställningen var: Antag att en avverkning är gjord. Möjlig-
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heter att få skattekredit finns. Vilken ränta får man då 

betala, i form av högre skatt i framtiden? Oftast blir det 

fråga om att det blir ett ändrat kapitalunderlag. I fallen med 

skogskonto och betalningsplan gäller placeringstvång. I 

tabell 6.4 visas framtida skatteökningar i relation till 

skattekrediten omräknad till ränta före skatt. 

Tabell 6.4 visar att de olika möjligheterna att erhålla 

skattekredit kostar, men kostar olika mycket för skogsägare 

med räntefördelning. Skattekrediten är oftast inte längre 

gratis, men i de flesta fall torde skattekrediten upplevas som 

relativt billig. För skogsägare med t=0,65 kan alternativa 

kreditmöjligheter finnas. Expansionsmedelsavsättningar är 

dyra och skall användas som en sista utväg. Avsättningen 

kan oftast försvaras enbart om man därigenom kan erhålla 

en lägre marginalskatt i framtiden. Just en lägre 

marginalskatt i framtiden är en viktig faktor för att utnyttja 

möjligheterna till en uppskjuten beskattning. 

Någon kolumn för t=0,30 finns ej. Olika tolkningar finns 

i detta fall. En är att räntan är noll, t=0,30 även i framtiden. 

En annan tolkning är att man kan ha minskat det framtida 

räntefördelningsunderlaget. 

Tabell 6.4 visat kostnaden för skogsägare med ränte-

fördelning att utnyttja skattekredit vid olika alternativ, 

uttryckt som procent före skatt. För skogskonto bortses från 

avkastningsskatten.         

Tabellen visar att skogskontoinsättningen ger en låg 

kostnad, men det belopp som erhålls i skattekredit vid låg 

värdering av lager kan exempelvis användas till att betala 

av skulder, där räntan kan vara avsevärt högre än den 

antagna skogskontoräntan. 

För skogsägare utan räntefördelning är räntan på 

skattekrediten fortfarande noll.  
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Tabell 6.4. Skattekreditskostnad när rf är 10 procent över dp 

 t=0,45 t=0,65 

Resultatreglering 3,33 + 0,33dp 5,38 + 0,54dp 

Skogsavdrag 3,33 + 0,33dp 5,38 + 0,54dp 

Periodiseringsfond 3,33 + 0,33dp 5,38 + 0,54dp 

Expansionsmedel 7,98 + 0,80dp 9,02 + 0,90dp 

Skogskonto Rf 0,30 + 0,03dp + pl -2,31 - 0,23dp + pl 

Betalningsplan  3,33 + 0,33dp + pl 5,38 + 0,54dp + pl 

 

  dp = inflationstakt i procent.  

   pl  = placeringstvång.    

                          

Tabell 6.4 B. Som 6.4, men rf  är 8 procent över dp 

                                          t=0,45                    t=0,65                   t=0,35 

Resultatreglering    2,67 + 0,33dp            4,30 + 0,54dp        1,14+0,14dp 

Skogsavdrag            2,67 + 0,33dp            4,30 + 0,54dp        1,14+0,14dp 

Periodiseringsfond  2,67 + 0,33dp            4,30 + 0,54dp        1,14+0,14dp 

Expansionsmedel    6,42 + 0,80dp            7,24 + 0,90dp        4,60+0,57dp 

Skogskonto              0,06 + 0,19dp + pl    -1,86 + 0,23dp        0,26+0,03dp 

Betalningsplan        2,67 + 0,33dp + pl     4,30 + 0,54dp        1,14+0,14dp    

 

        När fördelningsräntan sänks, sjunker kostnaden för att 

skaffa skattekredit. 

 

 

6.6   Skatter som försäkring 
De gjorda beräkningarna kan vändas. Tabell 6.4 nedan 

visar att det kostar att utnyttja skattekredit av staten. Det 

innebär samtidigt att man kan få samma ränta om man 

lånar ut till staten, genom att beskatta en inkomst onödigt 

tidigt. Exempelvis kan skogsägaren avstå från att göra 

avsättning för framtida skogsvård. Det finns två fall när 

detta är lockande. Det ena är när man är rädd för att 

marginalskatten skall höjas. Det andra är när man är rädd 

för att sparat fördelningsbelopp inte skall kunna utnyttjas, 

exempelvis vid en omläggning av skattesystemet. 
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Antag exempelvis att man är rädd för att marginal-

skatten skall höjas med en procentenhet. (Här gäller det 

exempelvis för skogsägaren att bedöma vilken regering, som 

sitter vid makten efter nästa val). Den ökade skatten måste 

betalas med beskattade pengar. Om t=0,45, blir en procent-

enhet i skatt 2,22 procent av skattekrediten, motsvarande en 

ränta före skatt på 4,04 procent. Till detta skall läggas 

värdet av ett högre kapitalunderlag, 3,33 procent. Det är 

lönsamt att tidigarelägga beskattningen om man kan låna 

billigare än 7,37 procent, om skattehöjningen blir av. 

Om t=0,65 motsvarar en procentenhet i marginal-

skattehöjning 1,54 procent av skattekrediten, vilket är 4,40 

procent före skatt. Läggs därtill 5,38 procent för påverkan på 

kapitalunderlaget, är det lönsamt att låna i till räntan 9,78 

procent, under förutsättning att skattehöjningen kommer. 

Om kapitalunderlaget inte kan utnyttjas senare, kan 

skogsägaren få en framtida intäkt beskattad som inkomst av 

näringsverksamhet. För att undvika detta kan skogsägaren 

tidigarelägga beskattningen. En lageruppskrivning höjer 

kapitalunderlaget medan en upplösning av sparade fördel-

ningsbelopp sänker kapitalunderlaget. Som nettoeffekt på 

kapitalunderlaget kvarstår skatteinbetalningen. Nuvarande 

regler ger skatt med 300 kr vid en lageruppskrivning på 

1.000 kr. 

Om det inte blir någon ändring i skattereglerna, märker 

skogsägaren år 2 att fördelningsbeloppet sjunker med 30 kr. 

Vid t=0,45 ger detta en ökad skatt med 4,50 kr, vid t=0,65 

blir den höjda skatten 10,50 kr. 

Detta skall vägas mot risken att få betala 150 kr 

respektive 350 kr mer i skatt, samt att 300 kr skall inbetalas 

under år 1, vilket ger en räntekostnad.  

 

 

6.7   Avverkning 
En del av de föregående resultaten kan omformuleras 

via en jämförande analys. Antag att en skogsägare har skog, 

som på rot har värdet A kr. Skogspriserna antas följa den 
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allmänna prisutvecklingen.  Skogens värdetillväxt är 3 

procent per år i reala termer. Bankräntan vid insättning 

antas vara 3,53 procent när inflationen är noll. Den stiger en 

procentenhet när inflationen stiger en procentenhet. 

Låneräntan är 7 procent när inflationen är noll, och följer 

inflationen. Fördelningsräntan är 10 procent, och följer 

inflationen. De analyserade marginalskatterna är 65 

respektive 45 procent. Skatten på inkomst av kapital är 30 

procent. I slutet av avsnittet redovisas beräkningarna när 

fördelningsbeloppet är så stort att t=0,30 samtidigt som det 

inte finns några alternativa möjligheter att utnyttja ett 

större fördelningsbelopp. För dessa är tn = tk , varför dt = 0. 

Frågeställningen är: Hur många kronor har man om ett 

år vid olika handlingsalternativ? 

 

6.7.1   Låt skogen växa 

Formeln för behållningen om 1 år är 

 

D = A(1+v)(1+dp)(1-tn)                               6.8 

 

där: 

D = behållning efter 1 år 

A = värde på skogen år 0 

v  = volymtillväxt  

 

6.7.2   Avverka och resultatreglera 

Med resultatreglering menas här utöver låg  värdering 

av lager, avsättning för framtida skogsvårdsåtgärder även 

avsättning till periodiseringsfond. Även skogsavdraget kan i 

normalfallet behandlas under denna rubrik. En resultat-

reglering innebär att avverkning sker, men ingen skatt 

behöver betalas under avverkningsåret. Avverkningen har 

givit A kr mer i kontanter, vilket höjer kapitalunderlaget. 

Resultatregleringen sänker tillgångssidan lika mycket. 

Netto blir det ingen påverkan på kapitalunderlaget. Vi får: 

 

D = A(1+r)(1-tn)                                       6.9 
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Där: 

r  = relevant ränta, i beräkningarna  3,53 eller 7 procent, 

plus dp. 

 

6.7.3   Expansionsmedel 

  Hänsyn skall tas till att expansionsmedelsskatt betalas 

in. Vi får: 

 

D = A(1-te)r(1-tn) + A(1-tn)                        6.10 

 

6.7.4   Betala skatt direkt 

Vid direkt skatteinbetalning, blir det ränteeffekt på 

behållningen efter skatt. Därtill påverkas kapitalunderlaget:  

 

D = A(1-tn) + A(1-tn)r(1-tn) + A(1-tn)(rf +dp)dt                    6.11 

 

I tabell 6.5 redovisas också alternativet att betala skatt 

direkt och placera pengarna i byrålådan. Då blir r=0.  

 

6.7.5   Skogskonto 

Vi antar att det finns utrymme för att sätta in hela 

beloppet, A kr, på skogskonto. Behållningen efter ett år blir 

beroende av skogskontoräntan, avkastningsskatten på 

denna, den del av skogskontobehållningen som ingår i 

kapitalunderlaget samt marginalskatternas höjd. 

 

D = A[1+rs(1-ts)](1-tn) + sA(rf+dp)(tn-tk)                              6.12 

 

6.7.6   Betalningsplan 

Behållningen efter ett år blir: 

 

D = A(1+rb)(1-tn) + Ab(rf+dp)dt            6.13         där: 

 

rb= räntesats för betalningsplaner. I beräkningarna är denna 

densamma som vid sparande i bank. 
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6.8  Rangordning 
 Resultaten sammanfattas i en tabell för marginal-

skatterna 45 procent och 65 procent. Tabellen visar utfall 

i kronor samt rangordning vid olika alternativ för skogs-

ägare med räntefördelning och t = 0,45 respektive t = 0,65. 

Avverkning har skett för 1000 kr. Kolumn A är rangordnad. 

 

Tabell 6.5.  Utfall vid marginalskatt 45 respektive 65% 

 t = 0,45 t = 0,65 

 

 A B C D E F G 

Resultatregl. 7 % 588,50 616,00 1 374,50 5 392,00 2 

Skatta direkt, 7 % 579,43 598,68 3 370,83 3 383,08 3 

Expansionsmedel, 7 % 578,31 598,31 4 368,08 4 381,00 4 

Skogskonto, 3,53 % 574,00 601,15 2 378,00 1 401,65 1 

Resultatregl. 3,53 % 569,42 596,92 5 362,36 6 379,86 5 

Betalningsplan  569,42 596,92 5 362,36 6 379,86 5 

Skatta direkt, 3,53 % 568,93 588,18 8 366,57 5 378,82 7 

Växande skog 566,50 594,80 7 360,50 9 378,50 8 

Expansionsm. 3,53 % 564,43    584,62 9 359,12 10 372,03 9 

Skatta, byrålådan 558,25 562,35 10 362,25 8 368,35 10 

  

Tabellen visar:  

A: Behållning efter ett år, ingen inflation, t=0,45. 

B: Behållning efter ett år om inflationstakten är 5 procent.  

     Beloppet är beräknat genom att femfaldiga förändringen 

 av en enprocentig prisökning, t=0,45. 

C: Rangordning vid inflationstakten 5 procent, t=0,45. 

D: Behållning efter ett år, ingen inflation, t=0,65. 

E: Rangordning i kolumn D. 

F: Som B, men t=0,65. 

G: Rangordning i kolumn F. 

 

Avverka! Så kan tabell 6.5 sammanfattas. Även vid en 

så relativt hög tillväxt som 3 procent är växande skog inte 

konkurrenskraftig. Nästan alla alternativ är bättre.  
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Tabellen visar vilka skogsägare, som har högst lön-

samhet av att avverka. Nära nog alla skall avverka. Det kan 

till och med vara lönsamt att avverka, för att lägga pengarna 

i byrålådan! 

Förutsättningen, att skogens relativa värde gentemot 

andra varor är konstant, bör påpekas. 

För skogsägare med t=0,45 gäller att det är viktigast att 

avverka är det för den, som har dyra lån, samtidigt som inte 

möjligheterna till resultatreglering har utnyttjats. Det är 

lönsamt att avverka om detta kan ske utan skattebelastning. 

Periodiseringsfonderna är inte alltid fulla. Fondavsättningar 

kan då göras utan någon extra avverkning. 

Det är inte lönsamt att utnyttja skogskontot om man 

har lån och om ränteskillnaden mellan utlånings- och 

inlåningsräntorna är så stor som här antagits. Däremot är 

det lönsamt att ha pengar på skogskonto, i stället för att ha 

pengar på bankbok, om banken erbjuder samma ränta på 

båda kontoslagen. 

Antagandena är att marginalskatten är konstant. Det är 

inte lönsamt att hålla nere marginalskatten till 45 procent 

genom att sänka inkomsten under år 1, om man redan 

följande år tvingas betala en marginalskatt på 65 procent. 

Alla inom räntefördelningssystemet och som har lån 

torde vara avverkningsbenägna. Har man lån med 7 procent 

i ränta, är inte skog, vars värdetillväxt är 3 procent, 

konkurrenskraftig. 

Att avverkning och beskattning också påverkar ränte-

fördelningen, gör att det är lönsamt för en skuldfri 

skogsägare att avverka för att öka banktillgodohavandena. 

Endast fallet med expansionsmedel är olönsamt jämfört med 

att inte avverka, såvida inflationen är noll. 

Rangordningen mellan de olika alternativen är relativt 

oberoende av inflationen. Bara alternativet skogskonto-

insättning förändrar sin placering med mer än en plats vid 

en inflationstakt på fem procent. Skogskontoinsättning är 

avsevärt bättre än betalningsplan, vid samma räntenivå.  
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Betalningsplanens stora fördel gentemot skogskontot är 

att hela likviden kan avsättas. Ibland kan skogsägaren vilja 

senarelägga beskattningen med mer än de 60 procent av 

likviden, som skogskontot tillåter. 

För virkesköparna kan betalningsplanen framstå som 

en billig finansieringsmetod. Södra ger exempelvis, i januari 

2010, en halv procent i ränta, vilket knappast är högre än 

vad skogskontot ger. Övriga krediter kostar mer. 

Skogskontot når en bättre placering för höginkomst-

tagarna, dvs. de med t=0,65. Schablonregeln om att 50 

procent av skogskontobehållningen skall räknas som tillgång 

är förmånlig. Det är lönsamt att ha pengar på skogskonto till 

räntan 3,53 procent, trots att man själv får låna dem till 

räntan 7 procent. Gränsen för låneräntan, för att det 

fortfarande skall vara lönsamt att låna till en skogskonto-

insättning, ligger så högt som vid 12,85 procent. För skogs-

ägare, som har t=0,45, är lönsamhetsgränsen 5,21 procent.  

Att låta skogen växa är i de flesta fall ett dåligt 

alternativ. Regeln om räntefördelning gynnar alla tillgångar, 

som ger underlag för denna. Resultatregleringar gör inte 

detta. Endast avverkning följd av uppskjuten beskattning 

via expansionsmedel är sämre.  

Expansionsmedelsvarianten blir intressant endast om 

man tror på lägre skatter längre fram i tiden. En del kan tro 

på sänkt marginalskatt via politiska beslut, andra kan tro 

att han får lägre inkomster, som ger lägre marginalskatt. 

När höginkomsttagaren låter bli att avverka skogen är 

det oftast inte för att han skall avverka senare till samma 

höga marginalskatt. Han räknar med att det kan bli 

utrymme att beskatta via räntefördelning, eller så sparar 

han skogen inför en tänkt försäljning av fastigheten, där 

köparen förutsätts ha en bra skattesituation. 

Det bör betonas igen. Den mest lönsamma strategin för 

skogsägare med t=0,65 kan vara att hålla igen på 

avverkningarna, så att inkomsterna håller sig inom 

räntefördelningsbeloppet.  Avverkningen får ske då ägaren, 

ny eller gammal, har en lägre marginalskatt. 
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  6.5 B. Rangordning vid lägre räntor 
          De lägre räntorna, beskrivna i inledningen av detta 

kapitel, medför omkastningar i resultaten. Räntan på 

skogskonton och betalningsplaner antas vara 1 procent över 

inflationen, efter avkastningsskatten.  

 

Tabell 6.5 B. Utfall vid marginalskatt 45 respektive 65 %, men  

                     med räntorna 1 respektive 3 % och rf  = 7 % 

   

                                         t=0,45                                  t=0,65 

                                    A          B        C                  D        E        F        G 

Resultatregl. 3%   566,50   594,00    2               360,50    3     378,00   3 

Växande skog        566,50   594,82    1              360,50    3      378,52   2 

Skatta direct 3%   565,68    584,93   4               362,08    2     274,33   4 

Expansionsm. 3 %562,16    582,43   7                357,74    7     370,63   9 

Skogskonto            561,50   592,75    3               367,50    1     394,25    1   

Skatta dir. 1%       559,62   578,87    8               360,02    5     373,27    5 

Byrålådan              556,60   560,72  10              359,80    6      373,27   6 

Resultatr. 1%        555,55   583,00    5               353,50    8     371,00    8 

Betalningspl.         555,55   583,00    5              353,50    8      371,00    8 

Expansionsm. 1% 554,04    562,21    9              351,30  10     357,77   10 

 

       Tabellen överensstämmer med tabell 6.5 

 

       När räntan är låg, blir det mer intressant att låta skogen 

växa. För skogsägare med t=0,45 kan alternativet att 

avverka, men vänta med skatten, vara intressant. 

       För den skuldfrie skogsägaren kan byrålådan slå flera 

alternativ. Så mycket är ett högre fördelningsunderlag värt. 

Naturligtvis är det bättre att ha pengarna på banken, även 

om räntan bara är en procent. 

 

6.9  Marginalskatt 30 procent 

För att göra framställningen fullständig presenteras här 

också tabellen för t=0,30. Förutsättningen är att skogs-

ägaren inte är intresserad av ett större kapitalunderlag. 
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Tabell 6.6 har samma beteckningar som tabell 6.5. 

Kolumn H visar ökningen i fördelningsbelopp, mätt i procent 

av avverkningen. Inte ens nu, när inte räntefördelningen 

påverkar resultatet, blir växande skog något lysande 

alternativ. Förklaringen ligger i det rimliga antagandet att 

skogens värdetillväxt är 3 procent i reala termer. 

Har man skulder, till räntan 7 procent, är det lönsamt 

att avverka om detta kan ske helt utan skattebelastning. För 

övriga alternativ gäller att även om bara 70 procent av 

avverkningsinkomsten blir underlag för ränta, blir 

slutresultatet bättre om relevant ränta är högre än 4,29 

procent. Att avverka, bara för att lägga pengarna i 

byrålådan, blir ett dåligt alternativ. Det bör nämnas att när 

inflationen stiger, så ökar den växande skogens 

konkurrensförmåga. 

 

 Tabell 6.6. Utfall i kronor efter ett år och rangordning vid  

                   olika alternativ för skogsägare med t=0,30. 

 

                                                A               B          C     H 

Resultatreglering 7 %     749,00    784,00       1       0 

Expansionsmedel 7 % 736,16       761,64            2             0 

Skatta direkt 7 %               734,30              758,80 5 70 

Betalningsplan  724,71        759,71      3        0 

Resultatreglering 3,53 % 724,71        759,71        3        0 

Växande skog 721,00        757,05        6        0 

Skogskonto 721,00     750,75       7      50 

Expansionsmedel 3,53 % 718,24        744,06       8        0 

Skatta direkt 3,53 % 717,30       741,80       9      70 

Skatta direkt, byrålådan 700,00        700,00     10      70 
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Tabell 6.6. B. Samma som tabell 6.6, vid räntorna 1 resp. 3 %. 

 

                                                A                       B                C          H 

Växande skog                    721,00              757,05             1           0 

Resultatreglering 3%        721,00              756,00             2           0 

Expansionsm. 3%              715,48              742,95             3           0 

Skatta dir. 3 %                  714,70              739,20             7          70 

Betalningsplan                 707,00               742,00             4           0 

Resultatregl. 1 %              707,00               742,00            4            0 

Skogskonto                        707,00               742,00            4          50 

Expansionsm. 1%             705,16                730,94            8            0 

Skatta dir. 1 %                  704,90                729,40           9          70 

Byrålådan                         700,00                700,00          10         70 

 

Även vid t=0,30 gäller att växande skog är ett bra alternativ, 

om räntan är låg. Endast alternativet att avverka, för att 

sedan betala av på lånen, om det går att göra utan skatte-

belastning, visar samma lönsamhet. 

  

 

6.10  Utan räntefördelning 
Det finns skogsägare, som inte räknar med ränte-

fördelning. Tre skäl finns. Det ena är brist på information 

och kunskap. Man anser att det är för svårt att lära sig och 

tillämpa reglerna. Fortfarande finns det relativt många, som 

är okunniga på skatteområdet. Räntefördelning är frivillig 

vid positivt kapitalunderlag. Det andra skälet är att 

fastigheten är liten, och har flera delägare, varför 

kapitalunderlaget blir för lågt. Minimigränsen är 50.000 kr. 

Det tredje skälet är att man har fått fastigheten i gåva, och 

att man därigenom får ett lågt värde på fastigheten, varför 

kapitalunderlaget egentligen är negativt. Detsamma gäller 

för skuldsatta ägare, som därtill hade en låg värdering av 

fastigheten när räntefördelningsreglerna infördes. 

Att likvida medel bör plockas ut ur företaget gäller än mer 

här. Man skall inte betala skatt med t=0,65 om det finns 

möjlighet att betala t=0,30. Vi får resultatet, att det är 
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lönsamt att låna i företaget till 7 procents ränta, samtidigt 

som man privat sparar till räntan 3,53 procent. Ty efter 

skattekonsekvenser får man i företaget betala 2,45 procent, 

samtidigt som man privat erhåller 2,47 procent. 

 

Tabell 6.7. Utfall i kr efter ett år och rangordning när ingen 

räntefördelning görs. 

 t = 0,45 t = 0,65 

 

 A B C D E F G 

Resultatreglering 7 % 588,50 616,00 1 374,50 1 392,00 1 

Expansionsmedel 7 % 578,31 598,61 2 368,08 2 381,00 2 

Skatta direkt 7 % 571,18 579,30 8 358,58 8 364,70 8 

Betalningsplan   569,42 596,92 3 362,36 3 379,86 3 

Resultatreglering 3,53 % 569,42 596,92 3 362,36 3 379,86 3 

Växande skog 566,50 594,82 5 360,50 5 375,60 5 

Skogskonto  3,53 % 566,50 589,88 6 360,50 5 375,60 6 

Expansionsmedel 3,53 % 564,43 584,62 7 359,12 7 372,03 7 

Skatta direkt 3,53 % 560,68 575,80 9 354,32 9 360,44 9 

Skatta direkt, 550.00 550,00 10 350,00 10 350,00 10 

byrålådan 

 

 

Det blir vid t=0,65 inte lönsamt att avverka för att 

sedan spara, vare sig i bank eller genom att betala av på lån, 

så länge som skogen växer någorlunda nöjaktigt. Vi ser 

skillnaden mot exemplet med räntefördelning. Utan 

räntefördelning och med hög marginalskatt är växande skog 

ett bra alternativ. 

Det går att få ett bättre utfall på de alternativ, där 

räntan är angiven till 3,53 procent. Utan räntefördelningens 

fördelar är det inte lönsamt att ha pengar kvar i företaget 

vid så låg förräntning. Det blir ett något bättre resultat om 

tillgängliga medel flyttas ut ur företaget, om rimliga 

räntenivåer nås, då kan ränteintäkterna skattas med t=0,30 

i stället för till t=0,45.  
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Resultaten kan lätt förklaras utifrån gjorda antaganden. 

Har man lån med ränta skall man inte avstå från möjlig-

heten att låna räntefritt av staten. Oftast behöver man inte 

avverka för att kunna utnyttja möjligheterna till resultat-

reglering. Därtill bygger beräkningarna på en oförändrad 

marginalskatt. Det är lönsamt att avstå från att göra 

avsättning för framtida skogsvård för att hålla inkomsten 

uppe under år 1, för att slippa betala en högre marginalskatt 

under år 2. 

Antagandet var att betalningsplanen gav räntan 3,53 

procent i ränta. Betalningsplan innebär att hela beloppet 

förräntas. Det är naturligtvis bättre än att låta skogen växa 

med 3 procent. 

Skogskontot är, enligt förutsättningarna, exakt lika bra 

som växande skog vid frånvaro av inflation, ty då gav 

skogskontot exakt 3 procent i avkastning. Vid inflation är 

det bättre med växande skog, ty här antas full kompensation 

för inflationen. Avkastningsskatten på 15 procent medför att 

en procent i prisstegring bara ger 0,85 procent på den 

skogskontoränta, som når skogsägaren. 

Att avverka för att spara på banken och räkna 

bankmedlen till företaget är inte lönsamt. Förklaringen 

ligger i att skogen växer 3 procent realt efter skatt. 

Bankmedlen växer med 1,94 procent, om inflationen är noll 

och t=0,45. Inflationen missgynnar banksparande, och 

gynnar på motsvarande sätt lån i bank. Därför är det inte 

lönsamt att avverka skog, som växer 3 procent realt, för att 

betala lån, vars ränta är 7 procent realt, om inflationstakten 

är 5 procent. 

Ränteläget under senare år medför att skatteeffekterna 

gör den växande skogen är ett mycket bra alternativ. 

Avkastningen antas vara 3 procent, samtidigt erhålls en 

räntefri skattekredit. Alternativet är att avverka och att, på 

något sätt, senarelägga beskattningen, samtidigt som 

virkeslikviden används till att amortera lån med räntan 3 

procent. Detta visas i tabell 6.7 B. 
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Samtidigt bör ”marknadskrafterna” poängteras. Om 

många skogsägare inser det lönsamma i att låta skogen 

växa, vid antagandet om oförändrade relativpriser på 

skogen, kan utbudet minska, varvid priserna stiger. Ett 

högre framtida ränteläge kan ge motsatt effekt, med följande 

lägre priser. Det kan vara lönsamt att utnyttja ett högt 

prisläge nu, i stället för ett lägre prisläge om några år. 

 

Tabell 6.7 B. Beräkningar vid räntorna 1% respektive 3 %. 

                                         t=0,45                             t=0,65 

                                  A          B         C             D         E           F        G 

Växande skog        566,50   594,82   1         360,50     1     378,52       1 

Resultatr. 3%        566,50   594,00   2          360,50    1     378,00       2 

Expans.m. 3%       562,16   582,42   6          357,74    3     370,64       6 

Skatta dir. 3%       559,08   574,20   8          353,68   4      359,80        8 

Betalningsplan      555,50  583,00   3           353,50   5      371,00       3 

Resultatr. 1%        555,50   583,00   3           353,50   5      371,00       3 

Skogskonto            555,50   583,00   3           353,50   5      371,00        3 

Expans.m. 1%       554,05   574,32   7           352,68   8      366,11       7 

Skatta dir. 1%       553,25   568,50   9           351,22   9      357,35        9 

Byrålådan             550,00   550,00  10          350,00  10     350,00      10 

 

Återigen: Skatteeffekterna medför att den växande skogen 

är ett mycket bra alternativ. Avkastningen antas vara 3 

procent, samtidigt erhålls en räntefri skattekredit. 

Alternativet är att avverka och att, på något sätt, 

senarelägga beskattningen, samtidigt som virkeslikviden 

används till att amortera lån med räntan 3 procent. 

 

    
6.11  Avstå från att avverka 
Tabellerna 6.5 och 6.7 visar utfallen vid olika alternativ 

när skog avverkas, alternativt när skogen får växa i ytter-

ligare ett år för att sedan avverkas i samme ägares regi. För 

många skogsägare med t=0,65 finns det en alternativ 

lösning. Att avverka och få behålla 35 procent av inkomsten 

ger inte högsta möjliga behållning. Alternativet är att låta 
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skogen växa så länge som man äger fastigheten. Avverka får 

en ny ägare, med en bättre skattesituation, göra.  Det blir 

visserligen beskattning två gånger. Säljaren får betala skatt 

på realisationsvinsten, medan köparen får erlägga skatt vid 

avverkningen. Lönsamheten av att avstå från avverkningar 

diskuteras i avsnitt 7.12. 

Biologiskt är detta inget problem. Virkesförrådet är 

sällan högre än att en ökning med 100 kubikmeter till per 

hektar är möjlig. Genom att gallra skogen, slutavverka där 

det är mest trängande, avverkas endast en mindre del av 

tillväxten. Det finns inte mycket skog i landet, som inte 

klarar ytterligare 25 år på rot. Därtill torde en vanlig 

kombination vara en hög marginalskatt på löner och en stor 

förmögenhet. Därigenom blir kapitalunderlaget stort, och 

t=0,30. 

 

 

6.12  Sammanfattning och slutsatser 
I kapitel 5 visades att en inkomstskatt inte stör 

skogsbruket. Inriktningen blir densamma. Det gäller vid 

konstanta marginalskatter. Det får inte finnas störande 

regler som räntefördelning. 

På olika sätt går det att senarelägga beskattningen även 

om avverkning har skett. Räntefördelningen innebär att 

skattekrediten inte längre är räntefri. Kostnaderna för de 

olika möjligheterna till skattekredit framstår som någor-

lunda konkurrenskraftiga. För alternativet expansionsmedel 

torde möjligheter till lägre marginalskatt längre fram 

behövas för lönsamhet.  

Att avverka den växande skogen framstod som lönsamt 

för de flesta, som utnyttjade räntefördelningen, när 

ränteläget var högre än det var år 2009. Det kunde till och 

med vara lönsamt att avverka för att sedan lägga pengarna i 

byrålådan. Reglerna gjorde att lönsamheten av planteringar 

och övrig skogsvård sjönk drastiskt. Hur detta 

överensstämmer med skogsvårdslagens intentioner 

analyseras i avsnitt 9.6. 
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För dem, som inte utnyttjar räntefördelning, påverkar 

den egna ekonomin lönsamheten av att låta skogen växa. Att 

amortera dyra lån är ofta bättre än att låta skogen växa. Att 

avverka, för att spara i bank, är mindre lockande. 

Räntefördelningen medför att olika skogsägare-

kategorier får olika förräntningskrav vid investeringar i 

skogsbruket. Detta analyseras i kapitel 8. 

De tidigare tabellerna kan samordnas till en 

rangordningstabell. 

 

Tabell 6.8. Rangordningar vid olika skatteförhållanden. 

 Stabila priser 5 procent i inflation 

 

 A B C D E F G H I J 

Resultatreglering, 7 % 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

Skatta direkt, 7 %           2        3       3       3        8       3       3        5       8       9 

Expansionsmedel, 7 %    3        4 2 2 2  4 4 2 2 2 

Skogskonto, 3,53 %         4        1       6       6        5       2       1        7       6       6 

Resultatreglering, 3,53 %5        6 4       4        3       5       5  3        3       3        

Betalningsplan                5        6 4 4        3       5       5        3 3 3 

Skatta direkt, 3,53 %      7        5       9       9        9       8       7        9       9       7 

Växande skog                  8        9       6       6        5       7       8        6       5       5 

Expansionsmedel, 3,53%9        10       8       8        7       9       9        8       7        7  

Skatta direkt, 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 

byrålådan 

 

A, F t=0,45, räntefördelning 

B, G t=0,65, räntefördelning 

C, H t=0,30 

D, I  t=0,45, ej räntefördelning 

E, J  t=0,65, ej räntefördelning 

                    

       Hur det lägre ränteläget i samhället påverkar 

rangordningen visas i nedanstående tabell: 
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Tabell 6.6 B. Rangordning vid olika skatteförhållan-   

                       den, lägre räntesatser. 

                                  A     B      C      D      E      F      G       H       I      J 

Resultatreglering, 3%    1     3      1       1       1      2       3       2        2     2 

Skatta direkt, 3%           3     2      4       4       4      4       4       7        8     8 

Expansionsmedel, 3 %  4      7      3       3       3      7       9       3        6     6 

Skogskonto                     5     1      5       5       5      3       1       4        3     3 

Resultatreglering, 1 %   8     8      5       5       5      5       8       4        3     3 

Betalningsplan               8     8      5      5       5       5       8       4        3     3 

Skatta direkt, 1%            6     5     9       9       9       8       5       9       9     9 

Växande skog                  1     3     1       1       1       1       2       1        1    1 

Expansionsmedel, 1%   10   10     8       8       8       9      10      8        7    7 

Skatta dir., byrålådan    7     6    10     10     10     10      6     10       10  10 

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras: För skogsägare 

med räntefördelning var det tidigare synnerligen lockande att 

avverka. Oftast var den bästa strategin att avverka, för att 

sedan utnyttja någon av de många möjligheterna till 

skattekredit. Det fanns ofta en kostnad för skattekrediten, i 

form av ett lägre kapitalunderlag men det är likväl en låg 

kostnad. Den bästa strategin varr oftast att senarelägga 

beskattningen men inte så mycket att man fick lägga en 

högre marginalskatt i framtiden. 

Utan räntefördelning var det i huvudsak de skuldsatta 

skogsägarna, som skulle avverka. När avverkning skett, var 

det ofta lönsamt att vänta med skatteinbetalningen. Vid hög 

inflation, och därav följande låg alternativkostnad efter 

skatt, var det ofta lönsamt att låta skogen växa även om 

tillväxten hade börjat avta. 

I avsnitt 4.6 angavs att skogsvårdslagens förräntnings-

krav var i storleksordningen 3 procent. För skogsägare utan 

räntefördelning och med marginalskatten 45 procent, fick vi 

ungefär detta skogsbruk, såvida inte skogsägaren är alltför 

hårt skuldsatt. För skogsägare med marginalskatten 65 

procent var det lönsamt att låta skogen växa längre. 
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För skogsägare med räntefördelning var det tvärtom. 

Det var lönsamt att avverka, ofta mycket mer än tillväxten, 

om man inte trodde på stigande priser i framtiden. Det var 

inte lönsamt att idka skogsvård. I kapitel 9 påpekas att 

skogsvårdslagen hittills har varit någorlunda i överens-

stämmelse med vad som ansetts vara gott skogsbruk. Lagen 

har inte inneburit någon större ekonomisk belastning för 

skogsägarna. Räntefördelningen ändrade detta. Det blev 

svårt att, exempelvis vid skoglig utbildning, presentera 

beräkningar, som visar på lönsamhet. De flesta kalkyler 

kommer att visa på lönsamhet för avverkning av all skog, 

som har nått lagens minimiålder, om räntan är på den nivå 

som den var under 2000-talets första år. Bara på de bästa 

markerna kommer kalkylen att visa på lönsamhet vid 

skogsvårdsåtgärder. 

Det har funnits tider, då staten försökt få skogsägarna 

till att avverka mer, men så är inte fallet nu. 

Det är oftast lönsamt att skjuta upp beskattningen, 

även om skogen har avverkats. Detta gäller i synnerhet för 

dem, som inte har räntefördelning. Med räntefördelning 

medför en senarelagd beskattning ofta ett lägre kapital-

underlag, men i flera fall kvarstår lönsamheten. Oftast är 

det inte lönsamt att vänta så länge att den beskattningsbara 

inkomsten koncentreras så kraftigt att marginalskatten 

stiger. 

För skogsägare med räntefördelning framstår 

skogskontot som ett bättre alternativ än betalningsplanen. 

Detta gäller vid samma räntenivå. Om räntenivån höjs på 

betalningsplanen kan rangordningen ändras. 

Tabell 6.8 B visar, som påpekats tidigare, att lönsam-

heten av att senarelägga avverkningar ökar när de relevanta 

räntorna i samhället sjunker. När fördelningsräntan 

sjunker, minskar nyttan av att placera pengarna på ett 

sådant sätt att de får räknas in i kapitalunderlaget. 

Det påpekas igen: Om skogsägaren av någon anledning, 

exempelvis ett lägre förräntningskrav, vill förlänga 

omloppstiden med tre år, leder detta till kraftigt minskade 
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slutavverkningar, även om förändringen sprids ut på en 

tioårsperiod. Slutavverkningarna minskar med 30 procent 

under övergångstiden. 

Om avverkningarna minskar så mycket, kan det bli 

brist på virke, vilket i sin tur kan ge prisökningar. 

(Effekterna minskar om timmer och massaved kan handlas 

över gränserna). Om skogsägarna förväntar sig att priserna 

tillfälligt skall vara höga, lockar detta, i sin tur, till ökade 

avverkningar. Den sammanlagda effekten blir att 

omläggningen till en längre omloppstid sprids ut över en 

ännu längre tid. 

Kvar finns det viktiga påståendet att skogsägarens 

skattesituation, hans räntesits samt inflationstakten 

påverkar det optimala valet. För en skogsägare kan det vara 

ett bra alternativ att avverka samt att direkt betala skatten, 

för en annan kommer ett sådant val långt ner på 

lönsamhetslistan. 

 

 

6.13 Att planera för ändrad skatt 
       Under de senaste åren har tre viktiga förändringar, som 

påverkar skogsägarna, genomförts. Dels har jobbskatte-

avdrag införts, dels har särskilda regler införts för pensio-

närer, dels har även unga brukare, under 26 år, en lägre 

marginalskatt. I de följande beräkningarna antas initialt att 

skogsägaren kalkylerar med oförändrade skatteregler i all 

framtid. Avslutningsvis diskuteras hur risken för ändrade 

skatteregler skall behandlas. 

       För att få tillgodoräkna sig de lägre skattesatserna 

krävs att brukaren är aktiv. Problemet torde gälla för 

pensionärerna, i synnerhet för de äldre pensionärerna. Att 

planera för att man skall vara aktiv i åldrarna 65-75 år görs 

under antagandet att man får vara frisk. Sjukdom kan då ge 

en högre skattebelastning. Från detta bortses också, initialt. 
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  6.13.1 Unga skogsägare 

         Jobbskatteavdraget innebär att den skattefria gränsen 

höjs till 39.000 kr. Det blir egenavgifter med strax under 20 

procent. I nästa intervall, upp till 116.500 kr, är t=0,345. Till 

skogsägaren blir rådet att först och främst ha en taxerad 

inkomst från näringsverksamheten på 39.000 kr. Även om 

man kan utnyttja räntefördelning, skall man inte göra det. 

För en ung, nystartad, företagare är det ofta inte svårt att 

helt undgå att redovisa någon taxerad inkomst, men det är 

bättre att lägga 19,5 procent i marginalskatt under ett år än, 

exempelvis, 30 procent några år senare. 

       I nästa intervall gäller dels att ta hänsyn till marginal-

skatten, dels till att avgiften kan påverka framtida pen-

sioner och även den löpande sjukersättningen vid eventuell 

sjukdom. Därför torde det vanligen vara bäst att ha 

målsättningen att nå 111.500 kr i taxerad inkomst, vilket 

motsvarar en inkomst på 145.000 kr före egenavgifter. 

 

6.13.2 Pensionären 

       Personer, som fyllt 65 år före inkomståret, har 

jobbskatteavdrag med 20.000 kr för de första 100.000 kr i 

taxerad förvärvsinkomst, plus 5.000 kr till för vart och ett av 

de följande 100.000 kr. Därtill är egenavgifterna låga. 

       Det är inte helt ovanligt att en skogsägare, genom att 

hela tiden skjuta skatten framför sig, dvs. genom att hela 

tiden deklarera låga inkomster från näringsverksamhet, har 

låg pension. I extremfallet, att man har den lägsta pen-

sionen, man är så kallad fattigpensionär, blir marginal-

skatten 21,5 procent för de första 100.000 kr i taxerad 

inkomst, vilket motsvarar 110.000 kr före egenavgifter. 

       I nästa intervall, upp till 317.600 kr i överskott från 

näringsverksamheten, är marginalskatten ca 37 procent. I 

de tidigare beräkningarna användes t=0,45. Jobbskatte-

avdraget, i kombination med lägre egenavgifter, innebär en 

kraftig skattesänkning. De sänkta egenavgifterna medför att 

den, som tidigare hade t=0,65, nu kan kalkylera med t=0,57 

vid inkomster på fastigheten upp till 446.000 kr. 
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       Regeln med ett jobbskatteavdrag på 20 procent av de 

först tjänade 100.000 kr utöver pensionen medför att det 

skall  till en hög pension, ca 288.000 kr, för att jobbskatte-

avdraget inte skall vara nära nog konkurrenskraftigt med 

beskattning via räntefördelning. För de äldre pensionärerna 

är jobbskatteavdraget fördelaktigast. 

       För pensionärer, som vid ingången av 2009 hade fyllt 71 

år, är det inga egenavgifter alls. För denna grupp är det än 

mer lönsamt att vara aktiv. En fattigpensionär får t=0,13 för 

de första 100.000 kr i inkomst från skogsfastigheten. 

Ytterligare 188.000 kr kan tjänas med t=0,30. 

       Reglerna medför att det kan vara lönsamt att senare-

lägga beskattningen av inkomster. För den, som tidigare har 

kalkylerat med t=0,45, blir en vinst på 23.500 kr om man i 

stället kan deklarera inkomsten såsom ung, aktiv pensionär. 

t=0,215 medför att det inte längre är lönsamt att använda 

räntefördelning förrän en taxerad inkomst från skogs-

fastigheten på 100.000 kr har nåtts. 

       De gynnsamma reglerna för pensionärerna medför att 

det är lönsamt att vänta med beskattningen till efter det år 

man fyllt 65. I tidigare avsnitt påpekades att minskning av 

periodiseringsfond, ej heller minskning av expansionsmedel, 

fick räntefördelas. Nu gör detta inte så mycket längre. 

Möjligheterna att räntefördela de ”normala” inkomsterna, 

för att därefter betala en låg skatt på de följande 317.000 kr, 

ger stora möjligheter. Det går att tömma skogskonto, etc. 

       Planeringen inför pensionsåldern blir därför att bygga 

upp obeskattade reserver. Sätten överensstämmer med de 

tidigare analyserna. Det gå att senarelägga avverkningar, 

avsätta medel till expansionsfond och till periodiseringsfond, 

det går att utnyttja skogskonto, etc. 

       Om skogsägaren väljer att senarelägga avverkningen i 

ett år, för att kunna sänka skatten från t=0,45 till t=0,215 är 

detta lönsamt så länge som en eventuell prissänkning inte 

blir större än 30 procent. 

       I de flesta fall behöver inte tanken att senarelägga 

beskattningen till efter pensionsdagen påverka skogsbruket 
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alls.  Det räcker med de reserveringsmöjligheter som finns, i 

form av skogskonto, expansionsmedel, etc.    Reglerna för 

pensionärerna kan påverka dels den lämpliga tidpunkten för 

att överlåta en fastighet, dels svaret på frågan: Vem skall 

avverka? Dessa frågeställningar diskuteras i kapital 7. 

 

6.13.3 Aktiv med jobbavdrag 

       Även ”vanliga” skogsbrukare får jobbavdrag. Påverkan 

på kalkylerna blir likväl mindre, och förändrar inte de 

tidigare slutsatserna. Den viktigaste slutsatsen är att den 

aktive för de första 48.500 kr har t=0,20, vilket är mindre än 

de t=0,30 som räntefördelning ger. Det går inte heller att 

spara möjligheterna till att utnyttja t=0,20. 

       I vissa fall kan skogsbruket därigenom påverkas. Den 

skuldsatte skogsbrukaren, exempelvis, kan finna det 

intressant att avverka, för att få en inkomst på 48.500 kr. 

 

 

6.14 Sammanfattande slutsatser, effekter  
        för unga och pensionärer 

De nya reglerna för jobbskatteavdrag medför att de unga 

skogsbrukarna skall eftersträva taxeringsbara förvärvs-

inkomster på lägst 39.000 kr. Innebörden är dels att de kan 

behöva kunna redovisa en tillräckligt stor arbetsinsats i 

skogsbruket, dels att de kan behöva tära på det befintliga 

virkesförrådet. 

För pensionärerna är skattereglerna ofta synnerligen 

fördelaktiga. Marginalskatten är avsevärt lägre än vid 

räntefördelning. För att de fördelaktiga reglerna skall kunna 

utnyttjas, kan det behövas planering, dvs. låga avverkningar 

under åren strax före pensioneringen. Dock går det att 

använda andra reserver, exempelvis skogskontot och 

periodiseringsfonder. Även för pensionärerna gäller det att 

visa aktivitet i skogsbruket. Risken finns att man inte tyar 

vara aktiv på det sätt, som man hade planerat i yngre dagar. 

       Frågeställningen kommer att bli om det över huvud 

taget kommer att gå att vara aktiv inom skogsbruket. 

Nästan alla avverkningar är redan mekaniserade på en 
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sådan nivå att ”amatörer” inte göre sig besvär. Kvar finns 

röjning och plantering, men det blir inte många arbetsdagar 

per år på de mindre fastigheterna. Kvar finns frågan vad 

som menas med att göra allt arbete på fastigheten, när den 

grova skogen har sålts som avverkningsuppdrag. 

   

 

 

 

Använda förkortningar: 

D = behållning, efter skatt, efter ett år 

dp= inflationstakt 

dt= tn - tk 

R = högsta lönsamma låneränta före skatt, som kan betalas 

på lån i företaget 

r = nominell ränta vid sparande i bank, lån i bank etc. 

rf= fördelningsränta vid stabila priser 

rs= räntsats på skogskontomedel 

s = andel av medel på skogskonto, som får ingå i 

kapitalunderlaget 

te= skattesats för expansionsmedel 

tk= marginalskatt för kapitalinkomster 

tn= marginalskatt för inkomst av näringsverksamhet 

ts= skattesats för avkastning på skogskonto 

v = volymtillväxt. 
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KAPITEL 7  

 

 

 

 

FASTIGHETSINNEHAV       

  

Det föregående kapitlet handlade i huvudsak om 

skogsbruk i bemärkelsen att avverka eller att inte avverka, 

samt hur man beter sig under den tid då man äger en 

fastighet. Detta kapitel behandlar mer lönsamheten av just 

att äga en fastighet, samt hur fastigheter skall överlåtas.  

(Skogsägarnas företagsbok 2008). 

Fastighetsinnehav medför att högbeskattade arbets-

inkomster kan omvandlas till lågbeskattade kapital-

inkomster. Detta kan ske dels genom att under några år 

kvitta underskott mot tjänsteinkomster, dels genom att först 

överföra arbetsinkomster till ett eget företag som beskattas 

tillsammans med skogsbruksföretaget. Ersättningar för 

normalt arbete i det egna företaget kan automatiskt bli 

lågbeskattat genom att man först utnyttjar ränte-

fördelningen. Skatten på kapitalinkomster skall jämföras 

med den högsta marginalskatten i företaget, om möjligheten 

till räntefördelning inte hade funnits. 

 På den negativa sidan finns att inflationsvinster räknas 

som inkomst. 

Räntefördelningen påverkar tillsammans med olika 

marginalskatter hur överlåtelser skall göras, liksom vem 

som skall avverka och vem som skall utföra skogsvården. På 

sikt torde också ägarstrukturen påverkas. 
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7.1  Kvittning mot tjänsteinkomst 
Till och från har det varit tillåtet att kvitta underskott i 

näringsverksamhet mot tjänsteinkomster. Det är en 

skattemässig förmån när underskott i näringsverksamhet 

får kvittas mot en tjänsteinkomst. I annat fall hade det inte 

funnits någon anledning att införa regeln. 

Personer som kan transformera högbeskattade arbets-

inkomster i ett annat företag till kapitalinkomster är de 

stora vinnarna när de köper skogsfastigheter. En annars 

högbeskattad inkomst inom en annan bransch kan flyttas 

över och bli en lågbeskattad inkomst i skogsbruksföretaget. 

Praktiskt sker kvittningen genom att all näringsverksamhet 

räknas som ett företag vid deklarationen. 

Endast till en del kan samma förmån utnyttjas av en 

höginkomsttagare, som får inkomsterna via tjänst. Det är en 

fördel att kunna flytta över inkomster före det att belastning 

skett med egenavgifter/löneskatter. Löntagaren får flytta 

över inkomster efter det att arbetsgivaren har betalat 

arbetsgivareavgifter. Förmånen får utnyttjas under de fem 

första innehavsåren och är begränsat till 100.000 kr per år. 

I beräkningarna i detta kapitel tas hänsyn till att 

allmän pensionsavgift utgår på förvärvsinkomster upp till 

410.700 kr. För år 2009 är avgiften 7 procent. Underskott i 

näringsverksamhet innebär att låginkomsttagaren slipper 

dessa samt inkomstskatten på 32 procent på resterande 

belopp. Hans marginalskatt antas vara 37 procent.  

Höginkomsttagaren skall lägga 20-25 procent i statlig skatt, 

men kan slippa den allmänna pensionsavgiften. På 

tjänsteinkomster är den relevanta marginalskatten 55-57 

procent. I de följande beräkningarna används t=0.57.  

För en höginkomsttagare är vinsterna av en kvittning 

uppenbar. I skogsbruket är det svårt att nå inkomster stora 

nog för att täcka hela utrymmet för beskattning via ränte-

fördelning. Om ett tillskott kan nås från tjänsteinkomster, 

blir det lättare. Att byta en 57-procentig skatt idag mot en 

30-procentig skatt i framtiden är lönsamt.  
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För låginkomsttagaren kan det bli precis tvärtom, i de 

fall då han i framtiden räknar med att få inkomster, som 

överstiger den del som kan räntefördelas. Detta kan 

exempelvis gälla för den löntagare, som bedriver jordbruk-

skogsbruk  med relativt stor egen arbetsinsats. Han byter en  

marginalskatt på 37 procent nu mot att få beskatta samma 

belopp med 45 procent i marginalskatt en gång i framtiden. 

Ett sådant byte kan vara lönsamt men innehavstiden får då 

inte vara för kort. Även räntesatsen har betydelse.  

Kravet för att underskottet i företaget skall få täckas av 

tjänsteinkomster är att näringsverksamheten är aktiv. 

Begreppet aktiv är inte entydigt. Grundregeln är att man 

skall göra ett tredjedels årsverke för att räknas som aktiv. 

På mindre fastigheter räcker det att göra de förekommande 

arbetena själv, även om det inte blir så många timmar. Det 

kan vara svårt att kombinera så mycket tjänst, som oftast 

behövs för att nå en inkomst så hög att man får betala 

statlig inkomstskatt, med så mycket arbete på den egna 

fastigheten att man räknas som aktiv brukare.  

Det är svårt att kombinera normalt beteende i samband 

med köp av en skogsfastighet med underskott under alla de 

första fem åren. Det brukar vara stora slutavverkningar i 

samband med förvärv. Det går att konstruera underskott, 

exv. via kombinationen stora virkesuttag och betalningsplan, 

så att pengarna flyter in först efter fem år. Effekten kan bli 

ränteförluster och räntefördelningsförluster.  

Ett annat sätt är att uppskjuta avverkningarna i fem år. 

Det kan bli en kostnad i form av att oräntabel skog får stå 

kvar denna tid, samtidigt som förmåner som skogsavdrag 

senareläggs. Om det inte finns avverkningsbar skog uppstår 

inte denna kostnad. 

En tredje variant är att utnyttja kvittningsmöjlig-

heterna endast under några år. Företaget uppvisar förluster 

under det första innehavsåret, överskott som räntefördelas 

under det andra, kvittningsbara förluster under det tredje 

etc. Sådana transaktioner är mycket lätta att genomföra, 

exempelvis genom att skapa och upplösa reserver för 
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framtida skogsvård och genom att använda betalnings-

planer. Då kan inte hela utrymmet för kvittning användas. 

Underskott kan spegla icke beskattade förmåner av 

typen jakt och status. Även här är det gynnsamt att få 

utnyttja kvittningsmöjligheterna tidigt. Problemet kan vara 

att visa aktivitet så att kvittning blir tillåten. 

I de inledande beräkningarna antas räntan före skatt 

vara nominellt 7 procent. Det antas att det belopp varmed 

skatten sänks påverkar de privata lånen, ty enligt avsnitt 

7.3 är det lönsamt att ha privata lån om räntan är lägre än 

fördelningsräntan. Diskonteringsräntan blir då 4,9 procent. 

För tjänsteinkomsten antas skattesatsen vara antingen 37 

eller 57 procent.  

Om kvittning mot tjänsteinkomst sker, kan ingen 

kvittning av förlusterna ske mot framtida överskott i 

näringsverksamheten. Det blir högre skatt i framtiden. Tre 

möjliga framtida skattesatser analyseras. 

Den ena är att det i framtiden finns möjligheter att 

räntefördela. Skattesatsen blir då 30 procent. Den andra är 

att det blir inkomster från näringsverksamhet med 45 

procent i marginalskatt och den tredje är att skattesatsen 

när skatten betalas är 65 procent. När näringsverksamheten 

i framtiden ger överskott, antas detta kunna beskattas till de 

skattesatser, som genomgående har använts i denna 

rapport. Beräkningarna görs för ett underskott på 100.000 

kr. Det finns sex möjliga kombinationer: 

 

7.1.1  Låginkomsttagare 

Om man som nybliven skogsägare genom kvittning kan 

sänka skatten 37.000 kr för att senare få beskatta 

motsvarande belopp som inkomst av kapital, blir det två 

vinster som uppstår. Den ena är att skatten sänks med 7.000 

kr, ty skatten i framtiden blir bara 30.000 kr. Detta belopp 

skall betalas nominellt i framtiden. Diskonteringsräntan 

efter skatt är 4,9 procent. Om skatteinbetalningen kan 

senareläggas 10 år, blir nuvärdet av skatteinbetalningen 
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18.594 kr. Om skatteinbetalningen senareläggs 20 år blir 

nuvärdet 11.524 kr. 

Det är lockande att kunna hålla nere skatten 37.000 kr 

under det första innehavsåret, men om företaget snabbt ger 

överskott, blir det ett dyrt lån från staten. Antag att en 

nybliven företagare räknar med ett underskott på 100.000 kr 

under förvärvsåret men ett överskott på 100.000 kr per år 

under alla följande innehavsår. Väljer han kvittning, slipper 

han 37.000 kr i skatt under år 1, men får i stället 45.000 kr 

mer i skatt år 2. Det krävs hög ränta för att en sådan 

transaktion skall bli lönsam. 

 

Brytpunkten är när:  

 

T1 (1+rd)n = Tn                                                                     7.1 

där: 

T1 = skatt det år kvittning sker  

Tn = skatt år n 

rd = relevant diskonteringsränta. 

 

Det behövs 5 år innan det blir lönsamt, om relevant 

diskonteringsränta är 4,9 procent. Skogsägaren får inte 

redovisa någon inkomst av näringsverksamhet efter 

räntefördelning under de första 4 innehavsåren. I annat fall 

är det olönsamt att utnyttja kvittningsmöjligheten. 

Kombinationen t=0,37 vid kvittning och t=0,65 i fram-

tiden kräver en än längre innehavstid för att vara lönsam.  

En skattelättnad under de första innehavsåren byts mot en 

mycket hög skatteökning under följande år. Det måste gå 12 

år innan inkomst av näringsverksamhet uppstår för att nå 

lönsamhet, om diskonteringsräntan är 4,9 procent. 

 

7.1.2  Höginkomsttagare 

För den som har t=0,57 på tjänsteinkomster ger 

kvittningen oftast skattelättnader. Den nyblivne skogs-

ägaren får 57.000 kr i skattelättnad men behöver kanske 

bara lägga 30.000 kr i skatt när motsvarande inkomst 
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beskattas en gång i framtiden. Exemplet kan gälla för 

höginkomsttagare med mycket eget kapital i framtiden. 

Även om t=0,45 i framtiden blir det hög lönsamhet. 

57.000 kr  mindre i skatt under de första åren byts mot 

45.000 kr i skatt senare. Exemplet visar en individ som 

jobbar mycket övertid fram till dess att han köper 

skogsfastigheten. Hans marginalskatt är hög. Efter köpet 

flyttas en del av arbetsinsatsen till fastigheten varför 

inkomsten sjunker. 

Om t=0,65 i framtiden behövs 3 år med uppskjuten 

beskattning för att nå lönsamhet. 

 

7.1.3  Effekter 

Ofta kan de framräknade vinsterna erhållas endast om 

skogsägaren vidtar särskilda åtgärder, exempelvis senare-

lagda avverkningar eller genom särskilda satsningar, som 

inte är lönsamma om skatteeffekterna inte fanns. Kostnader 

för att förbättra jaktmöjligheterna kan vara ett exempel.  

En andra effekt är att ägandestrukturen påverkas. Om 

en höginkomsttagare får störst skattefördelar, ökar hans 

betalningsförmåga mest. Andelen höginkomsttagare med 

huvudsaklig verksamhet i andra branscher ökar. De vanliga 

skogsbrukarna får svårare att konkurrera. Detta kan 

påverka skogsbrukets inriktning. På vilket sätt detta sker 

går det inte att entydigt uttala sig om. Analyser om hur olika 

ägaregrupper kan förväntas agera finns i avsnitt 8.5. 

 

 

7.2  Förmögenhetsskatt 
       Tidigare fanns en förmögenhetsskatt på 1,5 procent av 

den beskattningsbara förmögenheten. Förmögenhet, som var 

bunden i näringsverksamhet, var inte skattepliktig. 

Reglerna lockade rika personer att skaffa sig skogs-

fastigheter. Det behövdes 2,14 procent högre avkastning på 

förmögenhet på bank för att placeringen skulle vara 

konkurrenskraftig. Nu finns inte denna lockelse kvar. 
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7.3  Förmögenhet i företaget   
Det går delvis att styra om en tillgång skall anses vara 

inom eller utanför företaget, exempelvis för bankmedel och 

dess motsats lån. Men man får inte ha hur mycket likvida 

medel som helst i företaget. De likvida medlen påverkar 

inkomstskatten, delvis via räntefördelningen. 

Det är mängden kapital inom näringsverksamheten per 

den 31.12 som räknas. 

Räntefördelningen påverkas, till nytta för den, som har 

behov och önskningar i denna riktning. Det gäller att: 

  

DR = ( tn-tk ) ( rf – rn) / ( 1 – tk )                              7.2 

 

där: 

 DR= behövlig avkastningsskillnad på grund av          

    räntefördelningen 

 tn   = marginalskatt på inkomster av näringsverksamhet 

 tk   = marginalskatt på inkomster av kapital 

 rf   = fördelningsränta 

 rn  = avkastning erhållen i näringsverksamhet. 

 

  Beräkningarna tar inte hänsyn till att inflationen kan 

medföra att priset på fastigheter stiger.   

Om avkastningen är oberoende av om placeringen 

räknas som privat eller in i näringsverksamheten gäller att 

den skall placeras privat när avkastningen överstiger 

fördelningsräntan ty då blir rf - rn negativt. Om 

fördelningsräntan är 10 procent, skall fordringar som ger 

mer än 10 procent i avkastning räknas som privata. 

För skulder blir resonemanget tvärtom. Om räntan är 

högre än fördelningsräntan, skall de anses tillhöra företaget. 

Om räntan är låg räknas de som privata. 

 

7.4  Skogsavdraget 
Skogsavdrag innebär att skogsägaren kan erhålla ett 

värdeminskningsavdrag i samband med försäljning av skog. 

Det ackumulerade skogsavdraget är maximerat till halva 
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anskaffningsvärdet för skogen. För ett enskilt år är avdraget 

maximerat till 50 procent av den avdragsgrundande 

intäkten. Denna utgörs av hela intäkten vid försäljning av 

rotstående skog och 60 procent av intäkten vid försäljning av 

leveransvirke. Vid så kallade rationaliseringsförvärv får 

skogsavdrag ske med hela den avdragsgrundande intäkten. 

Vid vanliga förvärv måste skogsägaren avverka för hela 

inköpspriset för fastigheten innan hela avdragsutrymmet är 

utnyttjat. Vid rationaliseringsförvärven räcker det med att 

avverka hälften så mycket. En skatteförmån skall locka till 

en bättre fastighetsstruktur. Avverkning får i båda fallen 

ske även på den fastighet som utgör basen för förvärvet.  

Skogsavdraget är en form av resultatreglering. De stora 

uttag som ofta sker i samband med fastighetsförvärv, ses 

som kapitaluttag, och skall därför inte beskattas. När 

försäljning av fastigheten sker återläggs avdraget som 

inkomst av näringsverksamhet. Har virkeskapitalet ökat till 

ursprunglig nivå blir återläggningen en spegling av detta. 

För skogsägaren har skogsavdraget tre effekter. Den 

ena är att skatteinbetalningen senareläggs. Den andra är att 

marginalskatten vid skattebetalningstillfället kan påverkas. 

Den tredje är påverkan på kapitalunderlaget och därmed 

också på expansionsmedelsutrymmet. 

Påverkan på kapitalunderlagt ger en räntekostnad. 

Enligt tabell 6.4 är räntekostnaden 3,33 procent om t=0,45 

och 5,38 procent om t=0,65. Vid t=0,30 ger motsvarande 

beräkningar definitionsmässigt att räntan blir noll ty det 

blir ingen skatteförlust. Förutsättningen är att det finns 

tillräckligt med fördelningsunderlag. I samtliga fall hamnar 

räntan lågt. För skogsägare med lån blir det vanligen 

lönsamt att utnyttja skogsavdraget. 

Det blir ytterligare vinster om marginalskatten sänks 

över tiden. Det lättaste exemplet är när en någorlunda solid 

höginkomsttagare köper en skogsfastighet varefter en stor 

avverkning görs. Ett skogsavdrag kombinerat med en skogs-

kontoinsättning möjliggör att all inkomst kan beskattas via 

räntefördelning. Det löpande resultatet kommer åtminstone 
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för en passiv brukare knappast att täcka hela fördelnings-

beloppet. Efterhand uppkommer sparade fördelningsbelopp. 

Vid fastighetsförsäljningen återläggs det gamla skogs-

avdraget och beskattning sker till t=0,30. 

Under senare år har marginalskatterna sänkts 

generellt. Skogsägare, med hög skatt, kan utnyttja 

skogsavdrag och andra sätt att senarelägga beskattning, i 

förhoppning om att skatten, någon gång, skall vara låg. 

Skogsavdragets skattemässiga fördelar får inte över-

skattas. Om skogsavdraget inte fanns skulle skogsägaren nå 

en beskattning till t=0,30 genom att sprida avverkningen 

över tiden, samt utnyttja skogskonto och betalningsplaner. 

I tabell 6.5 visas att för en höginkomsttagare är det mer 

lönsamt att utnyttja skogskonto än att utnyttja skogsavdrag. 

Skogsavdraget reducerar fördelningsunderlaget fullt ut. 

Ibland tvingas skogsägaren utnyttja både skogskonto och 

skogsavdrag exempelvis av likviditetsskäl. För låginkomst-

tagaren gäller att skogsavdraget är bättre än skogskontot.  

Skatter kan stiga över tiden om det sker en generell 

skattehöjning i samhället, om skattesystemet läggs om eller 

om individens inkomstförhållanden ändras. Därför kan det 

vara rätt att inte utnyttja skogsavdrag när t=0,30. När 

t=0,45 finns risken att ändrade inkomstförhållanden gör att 

t=0,65 det år återläggning sker. Vid gåvoöverlåtelser kan det  

vara så att nästa generation har t=0,65. I dessa fall kan det 

vara bättre att vänta med att utnyttja avdragsutrymmet. 

Avvägningen mellan en låg skatt idag och en högre skatt i 

framtiden har behandlats i avsnitt 6.2. 

Nedanstående beräkningar visar värdet av skogsavdrag 

i relation till en omedelbar beskattning. Hänsyn tas inte till 

alternativet skogskonto, ej heller till alternative att låta 

skogen stå kvar till ett senare tillfälle. Jämförelsen mot 

direkt avskattning är dock relevant, ty jämförelse skall göras 

mot bästa alternativ och att avverka och att betala skatt 

direkt är åtminstone ett bra alternativ.  

Beräkningarna görs initialt med antagande om att 

relevant ränta är 7 procent före skatt, vilket kan gälla för en 
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skogsägare med skulder. Skogsavdragets värde kan 

beräknas på två alternativa sätt. I båda fallen används 

diskonteringsräntan 3,85 procent, dvs. lånet antas tillhöra 

näringsverksamheten och t=0,45. 

Det ena beräkningssättet utgår från att skogsavdraget 

medför att skulden kan minska med 45.000 kr varför 

räntekostnaden sjunker med 3.150 kr per år under åren 2-

11. Efter skatt blir beloppet 1.732,50 kr. Samtidigt minskar 

fördelningsunderlaget med 55.000 kr vilket ger en 

skattehöjning på 825 kr under vart och ett av dessa år. 

Skillnaden blir 907,50 kr och nuvärdet för en 10-årig 

innehavstid blir ca 7.140 kr. 

Den alternativa metoden är att beräkna nuvärdet vid en 

direkt avskattning. Då erhålles 55.000 kr efter ett år vilket 

ger nuvärdet 52.961 kr. Därtill fås en skattefördel på 825 kr 

under åren 2-11 vilket ger nuvärdet 6.490 kr. Summa 

nuvärde blir 59.451 kr. Detta skall jämföras med 

skogsavdragsalternativets inkomst på 100.000 kr år 1 med 

nuvärdet 96.293 kr, från vilket skall dras nuvärdet av 

skatteinbetalningen på  45.000 kr om 11 år som är 29.699 kr, 

varefter 66.594 kr  återstår. Detta är 7.143 kr bättre än 

alternativet med direkt avskattning. Skillnaden mot 7.140 

kr i föregående exempel är avrundningsfel. 

Om t=0,45 medför möjligheten att senarelägga 

beskattningen av 100.000 kr i 10 år att fastighetsköparens 

betalningsförmåga stiger med 7.140 kr.  

Då fördelen kan beräknas som en årlig vinst blir 

förmånen större när innehavstiden ökar. Vid ett 25-årigt 

innehav blir nuvärdet 13.870 kr och om innehavstiden är 50 

år blir nuvärdet 19.265 kr. Vid en oändligt lång innehavstid 

blir nuvärdet av ett skogsavdrag på 100.000 kr, utnyttjat 

första året, tillbakaräknat till förvärvsdagen 22.698 kr. 

  Brytpunkten för räntan är framräknad redan tidigare. 

Om räntan är lägre än 3,33 procent, är det inte lönsamt att 

utnyttja ett skogsavdrag. 
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7.4.1  Skogsavdrag som nästan oändlig skuld 

I föregående beräkningar har skogsavdraget behandlats 

som en tillfällig skuld. Om överlåtelser sker inom släkten 

kan skogsavdraget anses vara en nästan oändlig skuld även 

om överlåtelserna sker genom köp. 

Det visas i 7.16 att det för många ägare efterhand 

uppstår ett stort sparat fördelningsbelopp. Om en överlåtelse 

sker genom köp återläggs det gamla skogsavdraget. 

Samtidigt skapas ett nytt utrymme för skogsavdrag. 

Antag att en person köper en skogsfastighet för en 

miljon kr. Han utnyttjar skogsavdrag med 500.000 kr. I 

början av innehavet är t=0,45 eller t=0,65. Skogsavdraget 

medför att han kan sänka denna till 30 procent, dvs. han 

kan hålla sig inom räntefördelningens ramar. Efterhand 

byggs ett sparat fördelningsbelopp på 500.000 kr upp. Då 

säljs fastigheten, och skogsavdraget återförs till beskattning 

med marginalskatten 30 procent. Skatten blir 150.000 kr. 

Den nye ägaren har t=0,45 eller t=0,65. Han använder 

samma strategi. Vid stabila priser byter man, inom släkten, 

ett återfört skogsavdrag på 500.000 kr mot ett nytt lika stort 

skogsavdrag. Ett nytt skogsavdrag är dock oberoende av om 

föregående ägare har haft något skogsavdrag. 

Här berörs inte frågeställningen om det är lönsamt att 

göra så, det konstateras bara att det är möjligt att göra så. 

Kostnaden härför är att vid varje generationsskifte utgår en 

lagfartskostnad som utgör 1,5 procent av fastighetens pris. 

Nuvärdet av att vid varje framtida generationsskifte betala 

1,5 procent av saluvärdet är inte mer än ca 1,4 procent av 

dagens fastighetsvärde, förutsatt att överlåtelserna sker vart 

25:e år och att diskonteringsräntan är realt 3 procent.  

 

7.4.2  Effekter på skogsbruket 

Skogsavdraget lockar till stora avverkningar i samband 

med fastighetsförvärv. Det gäller att så snabbt som möjligt 

utnyttja fördelarna ty avdragsmöjligheterna är nominellt 

bundna. Skogsvårdslagens anda är den motsatta. 

Avverkningarna skall hållas någorlunda jämna. 
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7.5  Inflationen som skatt 
Dagens skattesystem är nominellt. Realisationsvinsten 

beräkna i princip som försäljningspris minus anskaffnings-

pris. Vid inflation uppstår realisationsvinster som beskattas. 

Enligt huvudregeln bestäms vinsten genom försäljningspris 

minus anskaffningsvärde. Av denna vinst beskattas 90 

procent med skattesatsen 30 procent varför skatten blir 27 

procent av den nominella vinsten. Vid inflation uppstår en 

latent skatteskuld. Om inflationen är 10 procent och om 

fastighetspriset vid årets början är 100 är priset vid årets 

slut 110. Skogsägaren har en latent skuld på 2,7, vilket mot-

svarar  2,7 procent av årets ingående värde på fastigheten. 

Reglerna medför svårigheter för den skuldfrie 

skogsägare som vill ha det egna kapitalet konstant i reala 

termer. Skatteloppet skall betalas med beskattade medel. 

Vid en marginalskatt på 30 procent behövs det en löpande 

avkastning real på 3,85 procent för att nå 2,7 procent efter 

skatt. Dagens löpande avkastning är knappast så hög! Varje 

år ökar den latenta skatten enligt:  

                      

  dTL = tr x dp x F                                              7.4 

 

där: 

dTL = förändring i latent skatt, som andel av fastighetspriset 

vid årets början 

dp = inflationstakten uttryckt som decimaltal  

F = fastighetspriset vid årets början. 

tr = skattesats vid realisationsvinster, som andel av vinsten. 

                                                                                                    

Skatten på inflationsvinsten är latent intill dess att 

försäljning sker av fastigheten. Räntan på den latenta 

skatteskulden är noll om hänsyn inte tas till att fördelnings-

underlaget påverkas. Vid långa innehav eller om 

mellanliggande överlåtelser skett genom arv eller gåva blir 

den latenta skatteskulden stor. 
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Tabell 7.1. Latent skatteskuld som procentuell andel av  

                  fastighetspriset, tr =0,27 

 

Inflation                  Innehavstid  (år) 

(procent)          10            25             40          100 

   1                 2,6          5,9            8,9          17,0 

   4                8,8        16,9          21,4          26,5 

   8                  13,3        22,0          25,2           27,0              

 

Formeln för den latenta skatteskulden är:  

 

        TL   =[F0(1+dp)n-F0] tr              7.5                                                                          

                      F 0(1+dp)n     

där: 

TL = den latenta skatten som andel av fastighetspriset 

F0 = fastighetspris vid förvärvet 

n  = antalet innehavsår 

tr = marginalskatt på realisationsvinster                 

 

Den latenta skatteskulden är större än vad som anges i 

tabellen om skogsavdrag eller andra värdeminskningsavdrag 

har utnyttjats. Dessa skall återläggas i näringsverksamhet 

och skattesatsen kan bli högre än 30 procent. 

Den latenta skatteskulden kan ge så kallade inlåsnings-

effekter. Antag att den latenta skatteskulden är 20 procent 

av rådande fastighetspris. För en fastighet med ett rådande 

pris på en miljon kronor slipper den gamle ägaren att betala 

ränta på en skuld på 200.000 kr. En ineffektiv gammal ägare 

kan nå ett bättre resultat än en ny effektiv ägare. 

Så var det förr. Räntefördelningen medför att nya 

kalkyler måste göras. Ett tillrättalagt exempel kan visa 

dagens situation. En skogsägare A har köpt en fastighet för 

länge sedan. Dagens värde är 1.000.000 kr, taxeringsvärdet 

är 664.800 kr och har så varit under några år. Vid 

övergången till räntefördelning användes 39-procentsregeln 

varför fördelningsunderlaget är 259.270 kr, vilket också 

antas vara det verkliga anskaffningsvärdet. Hans latenta 
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skatteskuld är då 200.000 kr. A:s verkliga förmögenhet är  

1.000.000 – 200.000 = 800.000 kr.  

Skogsägare B har också en verklig förmögenhet på 

800.000 kr. Han har köpt fastigheten för 1.000.000 kr och 

han har 200.000 kr i skuld. Fördelningsunderlaget är 

800.000 kr. Skillnaden dem emellan är att A har en räntefri 

skuld på 200.000 kr, medan B måste betala ränta. B har ett  

i fördelningsunderlag som är 540.730 kr högre. 

 

7.5.1  t=0,45 

Om båda skogsägarna deklarerar inkomst av 

näringsverksamhet till skattesatsen 45 procent kommer A 

att ha en skatt som är 540.730 x 0,10 x 0,15 = 8.111 kr högre. 

I relation till skulden på 200.000 kr är detta 4,06 procent, 

vilket är de välkända 7,37 procent före skatt som ofta 

nämnts i dessa sammanhang. 

 

7.5.2  t=0,65 

Vid den högre skattesatsen blir skillnaden i skatt 18.926 

kr per år vilket motsvarar 9,46 procent efter skatt och 27,04 

procent före skatt. Det blir en dyr latent skatteskuld.  

 

7.5.3  Sälja? 

A kan nå samma skattelindring, genom att sälja till sig 

själv. Alternativet är att sälja till någon närstående som 

också har nytta av fördelningsbeloppet. Detta kostar något 

mer än vad som antogs i beräkningarna ovan. Kostnaden för 

lagfarten tillkommer. Denna är i normalfallet 1,5 procent av 

försäljningspriset. Fortfarande är lönsamheten god för dem 

som har hög marginalskatt. Dessutom skapas möjligheter 

till ett högre skogsavdrag. 

Ibland önskas både försäljning och återköp. Då blir 

beskattningen via lagfartskostnader 3 procent av fastighets-

priset. Fortfarande är lönsamheten god för höginkomst-

tagare. Vid en framtida försäljning blir det också lägre skatt 

på realisationsvinsten då lagfarten är avdragsgill kostnad 

vid beräkning av realisationsvinsten. Se också 7.7. 
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7.6  Köp eller gåva   
Vid fastighetsöverlåtelser inom släkten finns valet 

mellan köp och gåva. Gåva medför att skogsavdrag inte 

tillåts för den nye ägaren om inte den föregående ägaren har 

utrymme kvar. Köp medför att lagfartskostnaden stiger till 

1,5 procent av köpeskillingen. Gåvotagaren övertar det 

anskaffningsvärde som gällde för givaren, varför köp i 

normalfallet medför ett högre kapitalunderlag. 

I de första beräkningarna antas att köp sker till 

taxeringsvärdet, medan gåva medför att överlåtelsebeloppet 

sätts till taxeringsvärdet minus 15 procent, ty då blir 

kostnaden för lagfart lägre.  Det bortses från den låga 

stämpelavgiften vid gåva. Det antas också att gåvotagaren 

på något sätt kan återföra önskat belopp till givaren utan 

skattebelastning. Detta är lätt sedan gåvoskatten avskaffats. 

Antagandet om att överföringar av tillgångar kan göras 

inom släktkretsen medför att beräkningarna kan göras på 

släktnivå. Den lösning söks som ger bäst utfall för givare och 

gåvotagare tillsammans. 

Antag att det är en jordbruksfastighet utan några 

vidhängande bostadsbyggnader med ett taxeringsvärde på 

en miljon kronor. Det historiska förvärvspriset är 400.000 

kr. Försäljning medför en realisationsvinst på 600.000 kr och 

skatten blir 162.000 kr. Vid gåva kan ett anskaffningsvärde 

på 400.000 kr användas  vid beräkning av kapitalunder-

laget. Säljaren vill ha ut 300.000 kr, netto. 

Vid köp blir den nye ägarens anskaffningsvärde 

1.000.000 kr plus 15.000 kr för lagfart. Skulden blir 

300.000+162.000+15.000=477.000 kr och kapitalunderlaget  

blir 538.000 kr. 

Vid gåva blir anskaffningsvärdet 400.000 kr. Skulderna 

är 300.000 kr. Kapitalunderlaget är 100.000 kr. Skillnaden i 

kaitalunderlag är 438.000 kr.   

Köpet medför en lagfartskostnad på 15.000 kr. Denna 

blir avdragsgill när realisationsvinsten skall räknas fram en 

gång i framtiden och då sjunker skatten med 4.050 kr. En 

mångfald kombinationer får undersökas:                
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7.6.1  Köparen har t=0,45 

Köparens skattelindring blir 6.570 kr per år vilket i 

relation till den ökade belåning som försäljningen ger är 4,05 

procent vilket motsvarar 7,37 procent före skatt. Då hänsyn 

skall tas till de 4.050 kronorna, blir den tillåtna räntan 

ytterligare några  hundradelar högre. Vid ett 25-årigt 

innehav blir den högsta ränta som ger lönsamhet för köp 

7,40 procent. 

Om säljarens historiska förvärvspris var 100.000 kr 

lägre medför en försäljning att skatten på realisations-

vinsten blir 27.000 kr högre. Köparens kapitalunderlag 

sjunker med detta belopp. 

Gåvotagarens anskaffningsvärde sjunker med 100,000 

kr. Skillnaden i kapitalunderlag ökar med 73.000 kr, varför 

köparen varje år får ytterligare 1.095 kr lägre skatt. Även 

detta är 4,05 procent, motsvarande 7,37 procent före skatt. 

Resultaten sammanfaller med de, som redovisas i 

avsnitt 7.9.2, där det diskuteras effekterna av ett extra högt 

pris vid överlåtelsen. 

När gåvoskatten avskaffades blev det lättare att 

bestämma ett ”godtyckligt” pris vid överlåtelsen och där-

efter, efter betald skatt på realisationsvinsten, fördela nettot 

på önskat sätt. I princip torde den borttagna gåvoskatten ha 

uppmuntrat till överlåtelser i form av köp. 

De redovisade beräkningarna förutsätter att köparen 

behöver ett större kapitalunderlag. Är det inte så, alter-

nativt att säljaren har skatteaversion och inte vill betala 

skatt på den latenta realisationsvinsten, uppstår en 

inlåsningseffekt. Den, som är ägare, fortsätter att vara 

ägare, även om det vore bättre att överlåta fastigheten. Ofta 

blir det en ineffektiv äldre ägare, som inte låter en 

effektivare yngre ägare ”komma till”. 

 

7.6.2  Kombinationen med skogsavdrag 

De hittillsvarande beräkningarna har varit relaterade 

till jordbruksfastigheter utan byggnader. Vad gäller 

skogsfastigheter är beräkningarna lätta att justera. Gåva 
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ger inte underlag till nya skogsavdrag vilket ett köp gör. Hur 

mycket skogsavdrag är värda redovisades i avsnitt 7.4. 

En innehavstid på 25 år är normal. Vid en låneränta på 

7 procent är nuvärdet av ett skogsavdrag på 100.000 kr 

13.870 kr. Det maximala skogsavdraget vid ett köp av en ren 

skogsfastighet för en miljon kr är 500.000 kr och värdet av 

ett så stort skogsavdrag är 69.350 kr.  

Innebörden är att skogsavdraget förräntar detta belopp. 

Tolkningen är att alla skogsfastigheter med avverkningsbar 

skog, där inkomst av näringsverksamhet kommer att 

deklareras och där mer kapitalunderlag söks, skall överlåtas 

som köp. Vissa reservationer kommer att lämnas senare. 

 

7.6.3  Hög marginalskatt 

Om köparen/gåvotagaren har t=0,65 är skattefördelen 

av att få inkomsten beskattad via räntefördelning större än 

vid t=0,45. Däremot påverkas inte skatten för säljaren då 

skattesatsen på den eventuellt uppkomna realisations-

vinsten är lika för alla. 

Antag att säljarens förvärvspris är 400.000 kr och att en 

gåvotagaren vid beräkningen av kapitalunderlag får an-

vända detta pris, i överensstämmelse med fallet  med t=0,45. 

Skillnaden i fördelningsunderlag är 438.000 kr och den 

årliga skattevinsten skulle bli så stor som 15.333 kr. I 

jämförelse med skatteskulden på 162.000 kr är räntan 9,46 

procent vilket före skatt motsvarar 27,04 procent. Det är 

lönsamt att betala skatten på reavinsten! 

 

 

7.7  Extra överlåtelser 
Framöver kan det ofta bli lönsamt att göra överlåtelser 

extra tidigt för att kunna utnyttja fördelarna med ränte-

fördelning. Detta gäller om t=0,65 för den som kan utnyttja 

räntefördelningen. Om t=0,45 är det lönsamt endast om den 

behövliga belåningen inte kräver för hög ränta. Frågan har 

berörts i avsnitt 7.5. 
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Frågan blir: Kan det vara lönsamt att göra extra 

överlåtelser? Skillnaden mot de tidigare beräkningarna blir 

inte bara att man får lägga skatt och lagfart extra tidigt. 

Därtill blir det en extra lagfart som ger en belastning på 1,5 

procent av köpeskillingen vid varje köp. 

Antag att det finns en fastighet köpt för 400.000 kr 

inklusive lagfart. Tanken är att framöver sälja fastigheten 

till utomstående. Inflation har gjort att rimligt fastighetspris 

är en miljon kronor. Vid en försäljning inom släkten utgår 

enligt huvudregeln skatt på realisationsvinsten med 162.000 

kr och kostnaden  för lagfarten blir 15.000 kr. Summa skatt 

blir 177.000 kr. Vinsten blir att fördelningsunderlaget ökar 

med 615.000 kr minus de 177.000 kr som läggs i skatt,  dvs. 

med 438.000 kr. 

Om t=0,65 och fördelningsräntan 10 procent blir den 

årliga skattesänkningen 15.330 kr. Antag att låneräntan är 

10 procent. Den årliga räntan blir 0,10 x 177.000 = 17.700 kr 

brutto, dvs. 6.195 kr efter skatt. Den extra skatten är 

lagfartskostnaden 15.000 kr minus den skattesänkning på 

4.050 kr som ges en gång i framtiden.  Även om den framtida 

skattereduktionen ligger så långt fram i tiden att nuvärdet 

av densamma är noll, räcker det med 3 år intill tänkt 

avveckling av fastighetsinnehavet för att det skall löna sig 

att göra denna extra överlåtelse. 

Vid ständiga överlåtelser inom släkten är det bättre att 

redan vid generationsskiftena sätta priset högt. Vid inflation 

är detta svårt om köpen skall se rimliga ut. När det första 

köpet sker från utomstående finns inte möjligheten att sätta 

priset extra högt. Lönsamheten av att nå ett högre 

fördelningsunderlag är så stor att det kan vara lönsamt att 

genomföra även dubbla överlåtelser.  

 

 

7.8  Vilket fastighetspris skall betalas? 
Vi antar att man inom en familj har kommit överens om 

att göra ett generationsskifte genom köp. Hur skall man 

sätta priset? Lönar det sig att ”manipulera” priset? 
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Det rör sig om en ren jordbruksfastighet utan bygg-

nader. Innehavet förväntas bli relativt långvarigt och viss 

inflation förväntas under innehavstiden, vilket medför att 

det blir skatt på realisationsvinsten vid nästa försäljning. 

Antag att priset på fastigheten sätts en miljon kronor 

för högt. Då utgår skatt på den högre realisationsvinsten 

med 270.000 kr. När försäljning sker nästa gång blir skatten 

270.000 kr lägre. Kan det löna sig? (I beräkningarna bortses 

initialt  från lagfartskostnader). 

För familjekollektivet kan fastighetsvärdet redovisas 

730.000 kr högre när kapitalunderlaget skall beräknas. 

Fastigheten åsättas ett värde som har höjts med en miljon 

kr, men staten har fått 270.000 kr varför de bokförda netto-

tillgångarna har höjts med just 730.000 kr. Beräkningarna 

förutsätter att 730.000 kr kan återföras till köparen.. 

Alternativt gäller att man inom familjen på något sätt kan 

skapa rättvisa utan extra skattebelastning. 

När kapitalunderlaget ökar med 730.000 kr stiger 

fördelningsbeloppet med 73.000 kr, förutsatt  att 

fördelningsräntan är 10 procent.  

 

7.8.1  t=0,65 

Om det finns inkomstutrymme för att byta t=0, 65 till 

t=0,30 blir skattesänkningen 0,35 x 73.000 = 25.550 kr varje 

år. Beloppet jämförs med skatteinbetalningen på 270.000 kr 

vilket ger en årlig ränta på 9,46 procent vilket före skatt  

motsvarar 27,03  procent! 

Beräkningarna är i underkant då hänsyn bara har 

tagits till räntefördelningen. Utrymmet för skogsavdrag och 

expansionsmedel beror på inköpspriset varigenom ytter-

ligare fördelar ibland kan erhållas. Å den andra sidan kan 

reglerna för räntefördelning ändras till det sämre och då har 

man betalat onödig skatt. Även reglerna för beskattning av 

realisationsvinster kan ändras. 

Hänsyn skall även tas till att det finns en lagfarts-

kostnad på 1,5 procent. Om inflation i framtiden medför att 

det uppstår en beskattningsbar realisationsvinst blir 
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nettoeffekten 1,1 procent. Sprids beloppet ut över en längre 

period torde lönsamheten av ett högt fastighetspris kvarstå.  

Tidigare var man tvungen at ta hänsyn till att det blev 

en belastande gåvoskatt när pengar skulle återföras eller 

fördelas om. Den borttagna gåvoskatten gör, sannolikt 

oväntat nog, att köpalternativet förstärks. 

 

7.8.2   t=0,45 

För låginkomsttagaren är lönsamheten av denna typ av 

skatteplanering lägre av två skäl. Den årliga skatte-

minskningen sjunker vid användandet av räntefördelning. 

Skatteminskningen betalar inte heller en så stor del av 

bruttoräntan. Den erhållna avkastningen blir en bruttoränta 

på 7,37 procent om hänsyn inte tas till lagfartskostnaden. 

 

7.8.3  Köp utanför familjen 

Beräkningarna ovan gällde vid köp inom familjen.  

Förutsättningen var att pengarna efter skatt återfördes till 

köparen. En frågeställning är: Kan det någonsin vara 

lönsamt att köpa av en utomstående och betala ett överpris? 

Kan det vara lönsamt att betala en miljon kronor alldeles i 

onödan? Beräkningarna görs med ett förräntningskrav som 

är relativt vanligt i skogliga sammanhang. 

Svaret blir: Ja, men det förutsätter en lång planperiod. 

Olika samverkande regler måste därtill utnyttjas.  

Förutsättningarna är: Köparen vill ha 3 procent i real 

avkastning på satsat kapital. Han är beredd att vänta länge 

på att få ut denna avkastning. Han har inkomster med hög 

marginalskatt i en annan verksamhet. Det antas att t=0,65.. 

Fastighetsinnehavet innebär att inkomsten i stället kan 

beskattas med t=0,30.  

Sparad räntefördelning växer med ränta på ränta, enligt 

tidigare beskrivna regler. Den skattelindring som erhålls 

genom att utnyttja sparade fördelningsbelopp har samma 

värde som den bortskänkta miljonen när: 

 

1.000.000 x 0,1 x 1,1n x 0,35 = 1.000.000 x 1,03n        7.6 
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Lönsamhet uppnås om individen kan vänta i 51 år. 

Förutsättningen är att han då har 12,9 miljoner kr från den 

andra verksamheten att överföra till beskattning. Det viktiga 

är att det vid de givna förutsättningarna är privatekonomiskt 

lönsamt att ge bort en miljon kronor! 

Det är ibland mindre lönsamt att utnyttja möjligheterna 

till lägre skatt varje år. Vid räntan 3 procent, krävs det en 

innehavstid på 66 år.  

Om förräntningskravet sänks till 2 procent behövs det 

en innehavstid på 45 år om man kan vänta med överföringen 

från andra verksamheter, men bara 43 år om överföringen 

görs årligen. 

Sänker vi till förräntningskravet 0 procent, behövs det 

29 år om vinsten tas hem fortlöpande, 36 år om hela vinsten 

tas hem vid fastighetsförsäljningen. 

Lösningen blir extremt beroende av det förräntnings-

krav som individen har. Så länge som fördelningsräntan är 

10 procent över inflationstakten och skattearbitraget 

(skillnaden i marginalskatt) är 35 procent får förräntnings-

kravet inte överstiga 3,5 procent.  Då räcker det inte ens 

med ett evigt liv.  

Skulle skatten på kapitalinkomster sänkas, som en del 

vill, samtidigt som den högsta marginalskatten höjs, som 

andra vill, kommer det att behövas kortare innehavstid för 

att nå lönsamhet av att ge bort pengar. 

Det är av mindre betydelse för den tidsperiod som 

behövs för att nå lönsamhet att man vid försäljning av 

fastigheten får en lägre skatt på realisationsvinsten. I fallet 

utan inflation uppstår en realisationsförlust. Påverkan blir i 

storleksordningen ett år. Med förutsättningen att 

fördelningsräntan följer inflationen, blir följden att 

lönsamheten ökar något. Den behövliga innehavstiden 

sjunker till 48 år om prisstegringstakten är 5 procent. 

Då det med lönsamhet är möjligt ge ett en miljon kronor 

för högt pris är det svårt att besvara frågor av typen ”Hur 

mycket kan jag ge för en fastighet” eller”? Svaret skulle bli 

oändligt mycket. 
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7.9  En viktig grupp av köpare 
Frågan ändras till: Hur mycket extra kan man ge för en 

fastighet om säljaren avstår att avverka skog för 1.000 kr? 

Genom avverkning på en tillköpt fastighet kan ett 

sparat fördelningsbelopp förbrukas. En stor köparegrupp 

kan efterhand bli de som har denna situation. När de 

avverkar blir t=0,30 på inkomsten från avverkningen. Anta-

gandet är därtill att köparen för den redan innehavda fastig-

heten har en latent skatteskuld på en latent realisations-

vinst. Vid en framtida, samtidig försäljning av de båda 

fastigheterna kan en realisationsförlust på den nya 

fastigheten kvittas mot realisationsvinsten på den första 

fastigheten. 

När avverkning sker sjunker värdet på den nya 

fastigheten. Realisationsförlustens skattemässiga värde är 

27 procent när den kan kvittas mot en realisationsvinst. Om 

det finns skog för 1.000 kr extra på den nya fastigheten kan 

köparen under givna antaganden betala enligt: 

 

1000(1-tk) + (1+0,015)A x 0,27 = (1+0,015)A           7.7 

 

där:  A = högsta extra köpeskilling för fastigheten          

0,015= lagfartskostnaden som andel av fastighetspriset 

 

Den högsta köpeskillingen blir 944,73 kr. Då blir 

lagfartskostnaden 14,17 kr och summa utgift för 

fastighetsförvärvet 958,90 kr. Virkesförsäljningen ger 700 kr 

medan skatten på realisationsvinsten sjunker med 258,90 

kr. Köparen kan med lönsamhet betala nära 95 procent av 

värdet av en avverkningsrätt. 

 

 

7.10  Vem skall avverka och vilket    
         fastighetspris skall sättas? 
I det här räkneexemplen, som delvis är en repetition av 

det som skrivits tidigare, antas att familjen har en skuldfri 

fastighet. Ett rimligt överlåtelsepris har satts till en miljon 
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kronor. Då uppstår en realisationsvinst på 200.000 kr. 

Oberoende av vilket pris som sätts vid överlåtelsen skall 

överskjutande belopp överlämnas till köparen. Det antas att 

lägsta möjliga pris är 600.000 kr då överlåtelsen annars 

anses vara gåva. Det finns inga tidigare skogsavdrag. I 

beräkningarna bortse från kostnader för lagfart. 

  Köpare och säljare kan ha olika marginalskatter. Det 

finns nio sådana kombinationer. En del kan behandlas kort. 

 

7.10.1  Säljaren har t=0,30, köparen har t=0,30 

Båda har ett så stort utrymme via räntefördelning att 

ingendera av dem kan utnyttja detta fullt ut. Två alternativ 

jämförs. Det ena är priset 600.000 kr och det andra är priset 

1.000.000 kr. Skillnaden är att i det första fallet uppstår en 

skattekredit på 108.000 kr jämfört med det högre 

överlåtelsepriset. Om låneräntan är 7 procent motsvarar 

detta 7.560 kr per år, dvs. 5.292 kr per år efter skatt.  

Det lägre överlåtelsepriset sänker kapitalunderlaget 

med 400.000 kr men den lägre skatteinbetalningen höjer 

detsamma med 108.000 kr. Skillnaden blir 292.000 kr. 

Antagandet var dock att köparen inte har någon nytta av ett 

högre kapitalunderlag. 

  Det blir mindre utrymme för skogsavdrag. Ett högre 

överlåtelsepris hade givit utrymme till 200.000 kr mer i 

skogsavdrag vilket hade givit en skattekredit på 60.000 kr. 

En skattekredit på 108.000 kr är bättre. Sålunda: Köp billigt 

och då undviks också lagfartskostnader på 6.000 kr. 

Outnyttjat fördelningsbelopp preskriberas vid försälj-

ningen. Köparen kan oväntat få användning för mer 

räntefördelning i framtiden. Därför bör säljaren avverka, 

trots att man har samma marginalskatt. 

 

7.10.2   Säljaren har t=0,30, köparen har t=0,45 

Enligt 7.5.1 kan man betala ränta på lånet för att betala 

skatten med 7,37 procent varför köp blir lönsamt för många. 

Priset kan höjas mer. Två gränser finns. Den ena är när 

köparen inte längre har nytta av mer räntefördelning men 
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den gränsen kan ligga långt borta. Den andra är när 

fastighetspriset blir så högt att det blir realisationsförlust 

vid nästa försäljning. Risken finns också att staten ändrar 

reglerna så att räntefördelning blir mindre gynnsam. Detta 

skall vägas mot möjligheterna att räntefördelning blir mer 

gynnsam. Den som har lägst marginalskatt skall avverka. 

Skogsavdraget förstärker resultatet. Det högre priset 

möjliggör en skattekredit på ytterligare 90.000 kr då 

skogsavdraget kan öka med 200.000 kr. Kapitalunderlaget 

sjunker då med 110.000 kr  vilket höjer den årliga skatten 

med 1.650 kr. I relation till skattekrediten är detta 1,83 

procent vilket före skatt är 3,33 procent. Så billigt kan man 

oftast inte låna. Skogsavdragets värde beräknades i avsnitt 

7.4. Hänsyn skall också tas till att lagfartskostnaden ökar 

vid ett högre pris.  

 

7.10.3  Säljaren har t=0,30, köparen har t=0,65 

  Vid högre marginalskatt är ett större kapitalunderlag 

än viktigare. Enligt 7.5.2 kan man betala 27,04 procent i 

ränta på nödvändigt lån. Köp är avsevärt bättre än gåva. 

Det är säljaren som skall avverka medan det är köparen 

som skall plantera. Inkomsterna skall styras till den med 

lägst marginalskatt och utgifterna till den med högst 

marginalskatt. 

Det högre försäljningspriset kan ge ytterligare fördelar i 

form av skogsavdrag. 200.000 kr i skogsavdrag skulle kunna 

utnyttjas. Detta skulle ge 130.000 kr lägre skatt men 70.000 

kr mindre i kapitalunderlag som i sin tur ger 2.450 kr mer i 

skatt varje år. Detta motsvarar 1,88 procent av skatte-

krediten, vilket är 5,38 procent före skatt. Så billigt är det 

svårt att låna på annat håll.  

Skogsavdraget kan förstärka lönsamheten av ett högre  

överlåtelsepris men för höginkomsttagaren är skogskontot 

ett bättre alternativ. Det är först när man nått taket för 

skogskontoinsättningar som skogsavdrag kommer i fråga. 
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7.10.4  Säljaren har t=0,45 

Om köparen har t=0,30 blir resultatet detsamma som 

under 7.11.1. Det finns ingen anledning att eftersträva ett 

högre överlåtelsepris. Det är köparen som skall avverka 

medan säljaren har den högre marginalskatten och han skall 

ha gjort så mycket skogsvård som möjligt. Det skall vara 

planterat och röjt innan överlåtelsen. Det torde dock vara 

svårt att belasta säljaren med planteringskostnaderna för de 

områden som köparen avverkar. 

Om köparen har t=0,45 ansluter resultatet till 7.10.2. 

Det högre överlåtelsepriset ger mer räntefördelning och 

högre skogsavdrag.  Det är ointressant vem som avverkar 

och vem som utför skogsvården. 

När köparen har t=0,65 blir resultaten som i 7.10.3. 

Köparen har ett mycket stort intresse av ett högt 

överlåtelsepris. Det är säljaren, som skall avverka. 

 

7.10.5  Säljaren har t=0,65 

Om köparen har t=0,30 eller t=0,45 ansluter resultaten 

till 7.10.1 respektive 7.10.2. Om köparen har t=0,65 erhålls 

resultat liknande 7.10.3. Enda skillnaden är att det är 

likgiltigt vem som avverkar. 

Som det beskrivits tidigare har aktiva pensionärer 

numera möjligheter till ett generöst jobbavdrag. Två 

möjligheter finns då. Det ena är att ha kvar fastigheten, och 

se till att det finns utrymme för att utnyttja dessa 

möjligheter. Det kan bli så att pensionären måste tulla på 

virkesförrådet. 

 

7.10.6  Säljaren är pensionär 

Ett alternativ kan vara att den pigge pensionären 

överlåter fastigheten, men arbetar hos barnen/barnet med en 

så väl tilltagen lön så att jobbavdraget kan utnyttjas fullt ut. 

Återigen: Förr fann många pensionärer det rimligt att 

arbeta mer eller mindre gratis. Nu blir det tvärtom: Ta ut en 

mycket hög lön. Det är tillåtet att skänka tillbaka pengarna. 
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Det rör sig om det som heter skattearbitrage. Om 

brukaren har 45 procent i marginalskatt medför en lön på 

100.000 kr till en 75-årig fader en skattesänkning på 45.000 

kr. Inkomsten beskattas hos fadern med ca 23.000 kr. Den 

sammanlagda skatten för familjen sjunker med 22.000 kr. 

 

7.10.7  Slutsatser 

Resultaten är relativt enkla att tolka. Köparens 

marginalskatt styr fastighetspriset. Vid överlåtelser inom 

familjen gäller att vid t=0,30 för köparen skall ett lågt 

försäljningspris eftersträvas. Priset sätts vid gränsen för 

gåva. Vid t=0,45 blir det något mer lönsamt att ha ett högt 

överlåtelsepris. Om t=0,65 blir det synnerligen lönsamt att 

ha ett högt överlåtelsepris. 

 

 

7.11  Försäljning utanför familjen 
Vid försäljningar till personer utanför familjekretsen 

blir frågorna: Skall avverkningar och/eller skogsvårds-

åtgärder göras före försäljningen? Priset på fastigheten på-

verkas då. Annonserna om försäljning antyder att den 

vanligaste strategin vara att sälja med mycket sparad skog. 

Beräkningar görs för tre olika typer av säljare. 

Antagandena är att det finns skog för 100.000 kr som kan 

avverkas och att det finns möjliga skogsvårdsåtgärder för 

10.000 kr som kan utföras.  

När får säljaren mest pengar kvar? Avverkning ger 

100.000 kr minus skatt medan skogsvårdsåtgärderna kostar 

10.000 kr minus skattelindring. Hur mycket måste 

fastighetspriset påverkas för att ett visst handlande skall 

vara lönsamt? 

 

7.11.1  t=0,30 

Säljaren har sparat fördelningsbelopp utan alternativ 

användning. Avverkar han för 100.000 kr får han behålla 

70.000 kr. Säljs fastigheten med skog får han behålla 73 

procent av köpeskillingen. Vi får: 
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       0,73Y = 70.000      

              Y = 95.890 

 

där  Y= extra köpeskilling för fastigheten utan avverkning 

 

Det är osannolikt att någon fastighetsköpare betalar så 

mycket. Inte ens köparen med sparat fördelningsbelopp vill 

betala så mycket. Säljaren skall avverka. Det blir därtill 

lönsamt att avverka skog, som vid ett givet avkastningskrav 

har något år kvar till slutavverkning. För skogsvårds-

åtgärderna gäller motsvarande resonemang. De skall 

genomföras om försäljningspriset stiger med 9.589 kr eller 

mer. Det är osannolikt att så skulle bli fallet.  

 

7.11.2   t=0,45 

Denna typ av säljare måste ha en något längre 

planering än vad föregående typ av säljare behöver ha. Det 

är tillåtet att spara fördelningsbelopp. Det är inte möjligt att 

i efterhand utnyttja inkomstutrymme med marginalskatten 

45 procent utom vid ackumulerad inkomst. Däremot kan det 

vara möjligt att några år efter försäljning av fastigheten ha 

inkomster från densamma, och få dem beskattade med 

t=0,45 eller t=0,30 .  Exempelvis är det tillåtet att ha kvar 

medel på skogskonto efter försäljningen.  

 

Vid försäljning av skog får ägaren behålla 55.000 kr. Vi får: 

 

0,73Y = 55.000  

Y = 75.342 

 

Fastighetspriserna under 2009 antyder att det är lön-

samt att låta bli att avverka. Vid skogsvårdsåtgärder erhålls 

motsvarande resultat. Något mer än 75 procent av nedlagda 

kostnader måste komma igen som ett högre fastighetspris. 
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7.11.3   t=0,65 

Höginkomsttagare får behålla 35 procent av intäkterna 

efter skatt. Avverkning blir olönsam ty: 

 

              0,73Y = 35.000 

                     Y = 47.945 

 

Motsvarande beräkningar för skogsvård visar på lönsamhet. 

 

 7.11.4  t=0,215 och t=0,13 

       Aktiva pensionärer har, enligt avsnitt 6.14.1, en låg 

skatt. De kan ibland räkna med t=0,215 eller t=0,13. 

       Om t=0,215 får vi kalkylen: 

 

                  0,73Y = 78.500 

                         Y = 107.500 

 

       Att en köpare betalar mer än 100.000 kr för avverk-

ningsbar skog, som kan säljas för 100.000 kr, är inte troligt. 

       Vid t=0,13 blir det allt mer troligt att det är säljaren, 

som skall avverka. Det krävs att köparen vill betala mer än 

113.500 kr för avverkningsbar skog, som kan säljas på rot för 

100.000 kr. 

       Att säljaren kalkylerar med t=0,13 eller 0,215 visar att 

han inte har byggt upp några reserver alls tidigare, därtill 

att den löpande avkastningen är låg. I annat fall skall han 

räkna med t=0,30 eller högre. 

       För att kunna utnyttja skattefördelarna kan effekter 

förväntas uppkomma. Dels kommer det att vara lockande att 

behålla fastigheten så länge som man tyar vara aktiv 

brukare. Dels finns risken att det inte bara är lönsamt att ta 

den i normala fall avverkningsbara skogen. Det kan vara 

lönsamt att ta den skog, som skulle vara lönsam att avverka 

om, exempelvis, 10 år. Redan vid t=0,215 är det lönsamt att 

sänka slutavverkningsåldern med flera år. Om t=0,13 torde 

den för säljaren lönsamma slutavverkningsåldern sjunka 

med minst 15 år. 
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7.12  Skövlaren i skogen 
Ibland nämns att "skövlare" har givit sig in på 

fastighetsmarknaden. Begreppet skövlare antyder att man 

köper fastigheten, avverkar skogen och struntar i att 

plantera. I beräkningarna bortses från lagfartskostnader, 

transaktionskostnader etc.  

 

Frågorna blir:  

a. Hur mycket kan man betala vid ett kortsiktigt innehav? 

b. Hur mycket kan man betala om man tvingas plantera? 

 

7.12.1  Köparens marginalskatt är 45 procent 

Antag att en fastighet har skog som kan avverkas direkt 

med ett rotnetto på 100.000 kr. Avverkning sker på 

köpdagen. Samma dag säljs fastigheten. Vid eventuell 

plantering är kostnaden för denna 10.000 kr. 

Avverkningen ger 55.000 kr efter skatt. Antag att 

fastigheten efter skövlingen kan säljas för 0 kr. Då uppstår 

en reaförlust lika med det erlagda fastighetspriset. Denna 

förlust ger ett underskottsavdrag vars skattemässiga värde 

är 18,9  procent. Endast 70 procent av den skattemässiga 

realisationsförlusten som är 90 procent av den totala 

förlusten reducerar den 30-procentiga skatten. Vi får: 

 

             Y = 55.000 + 0,189Y 

             Y = 67.818  

 

Köparen skulle kunna betala 67.818 kr för en fastighet 

med rotstående skog vars värde är 100.000 kr. Kvoten 

mellan fastighets värde och skogens värde blir 0,68. 

Skövlaren kan inte konkurrera med gruppen med t=0,30, 

som berördes i 7.12.1. 

Antag så att säljaren måste plantera för 10.000 kr. 

Fastighetens saluvärde antas bli 5.500 kr, i övrigt som i 

tidigare. Då blir inkomsten av näringsverksamhet 90.000 kr, 

efter skatt 49.500. Reaförlusten påverkas av försäljnings-

priset. Vi får: 
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Y = 49.500+0,189(Y-5.500)+5.500 

Y = 66.536 

 

Planteringstvånget sänkte fastighetens värde för den 

som tänker skövla för att sedan sälja fastigheten med 1.281 

kr. Visserligen kompenserades de 5.500 kr lägre inkomsten 

efter skatt som planteringen medförde av att fastighetspriset 

steg med 5.500 kr. Detta medförde att realisationsförlusten 

sjönk 5.500 kr varför skattereduktion sjönk 1.040 kr. 

Betalningsviljan för fastigheten minskar med 1.040 kr men 

då sjunker realisationsförlusten med 18,9 procent härav, 

dvs. med 196 kr. Möjligt fastighetspris sänks med 196 kr 

vilket i sin tur sänker realisationsförlusten med 196 kr osv. 

Det krävs att försäljningspriset ökar med 5.500 + 1281 

kr för att det skall vara lönsamt att före försäljningen 

plantera en skövlad fastighet. Planteringen måste höja 

fastighetspriset dels med den kostnad som planteringen 

medför efter skattekonsekvenser, dels den därav följande 

minskningen av skatteåterbäringen via realisations-

förlusten.  Även här med hänsynstagande till att när 

fastighetspriset höjs så minskar realisationsförlusten osv. 

 

7.12.2  Köparens marginalskatt är 65 procent 

Motsvarar exempel i avsnitt 7.13.1. 

 

              Y = 35.000 + 0,189Y 

              Y = 43.157 

 

Den som skall avverka får inte ha hög marginalskatt om 

nettot skall bli bra. De som räknar med ett långsiktigt 

innehav eller som har t=0,30 kan betala avsevärt mer. 

Föregående exempel ändras nu med ett tillagt 

planteringstvång. Värdet på fastigheten antas stiga med 

3.500 kr vilket är lika med kostnadsstegringen, efter skatt. 

Beräkningarna visar att F sjunker till 42.341 kr. 
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 För att värdet inte skall sjunka för den som vill köpa en 

fastighet för att skövla skogen krävs att planteringen höjer 

fastighetspriset med 4.316 kr. 

 

7.12.3 Köparens marginalskatt är 30 procent 

Om räntefördelning kan utnyttjas blir t=0,30. 

Betalningsförmågan blir 86.313 kr om han inte behöver 

plantera. 

 

 

7.13  Den solides fastighetsköp   
Hur mycket kan man betala för en fastighet? Frågan 

har analyserats på olika sätt i denna skrift. 

Här ställs först frågan vad en person utan eget kapital 

(åtminstone på marginalen) kan ge för en fastighet som före 

räntekostnader ger en avkastning på 1.000kr per år. 

Inflationen antas vara noll och låneräntan antas vara 7 

procent. Avkastningen förräntar 14.286 kr. 

 

7.13.1   t=0,45 

Antag så att vi har en person som kan betala kontant. 

Han betalar också priset 14.246 kr. Kapitalunderlaget blir 

på samma belopp. 1.000 kr brutto blir 700 kr netto. Han kan 

tillgodoräkna sig att 424,60 kr av andra inkomster beskattas 

med t=0,30 i stället för med t=0,45. Skattevinsten blir 63,69 

kr och nettot blir 763,69 kr. Avkastningen efter skatt blir 

5,35 procent gentemot satsat kapital, vilket motsvarar 7,64 

procent före skatt. 

 

7.13.2   t=0,65 

Den som kan överföra arbetsinkomster som annars 

skulle beskattas med hög marginalskatt och som betalar 

kontant får behålla 700 kr av avkastningen. Räntefördel-

ningen ger en skattelindring på 0,35x0,10x4246=148,61 kr. 

Sammanlagt netto bli 848,61 kr vilket motsvarar en 

nettoavkastning på 5,94 procent och en bruttoavkastning på 

8,49 procent. 
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7.14  Varför är fastigheter så dyra? 
Priserna på skogsfastigheter och stundom också på rena 

jordbruksfastigheter framstår ofta som höga. På en fri 

marknad kan man tänka sig en auktion där en säljare 

utbjuder fastigheten till högstbjudande. Priset kommer då 

att bli strax över det pris som den näst mest intresserade 

spekulanten vill betala. Denna modell kan sedan modifieras. 

Det är inte säkert att säljaren vill sälja till detta pris. Det 

pris som köparen erbjuder måste vara så högt att säljaren 

accepterar det. 

Lönsamheten av ett fastighetsinnehav kan mätas 

antingen ex ante eller ex post. Den vanliga teorin är att 

ändrade virkespriser och ändrade skatteregler påverkar 

lönsamheten ex post. Övergången till räntefördelning gav 

höjda nettoinkomster till skogsägarna. Skattefördelarna 

leder till att fler blir intresserade av att köpa skogs-

fastigheter och priserna på dessa stiger. Lönsamheten 

sjunker tillbaka till den nivå, som marknaden kräver.  

Under åren 2000-2009 har priserna på skogsfastigheter 

stigit rejält. LRF Konsults prisstatistik anger att 

värdeökningen varit 56 procent över inflationen, långt bättre 

än de flesta andra placeringar. 

De höga fastighetspriserna kan ha olika förklaringar:  

 

7.14.1   Köparna är optimister 

Vid köp av en fastighet och avsikten är att behålla 

fastigheten länge behöver inte årets virkespriser och årets 

avkastning vara vägledande för det pris, som man vill betala 

för fastigheten. Man kan kalkylera med högre priser på 

skogsbrukets produkter i framtiden. Optimisten bör vänta 

med att avverka. Facit talar ett annorlunda språk. Det är 

vanligt med stora avverkningar strax efter det att en 

fastighet har förvärvats. 

Köparen kan också kalkylera med att fastighetspriserna 

kommer att stiga som en följd av exempelvis ett lägre 

avkastningskrav eller att andra faktorer (enligt avsnitt 

7.14.4) värderas högre i framtiden. 
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(I sammanhanget kan en beskrivning från verkligheten 

finnas med. Jag frågade en köpare hur han hade räknat. 

Först fick jag svaret att han inte hade räknat alls. Jo, men 

då kan man ju betala oändligt mycket, någon gräns måste 

det väl finnas, menade jag. Svaret blev, fritt översatt, att 

antagandet var att nästa köpare var lika dum, dvs. man gav 

det dubbla avkastningsvärdet.) 

 

7.14.2   Lönsamheten skall inte vara högre 

Om kalkyler visar att avkastningen är låg kan det vara 

så att den långsiktiga avkastningen med hänsyn till risk och 

likviditet inte skall vara högre. Fastighetsköpare kan 

jämföra exempelvis med låneräntan i bank.  

 

7.14.3   Skattefördelarna är stora 

Räntefördelningen och regler för skogskonto och 

skogsavdrag ger skogsägaren stora skattefördelar. Tidigare 

fanns andra skatteregler som gynnade skogsbruket. När 

hänsyn till detta har tagits är inte avkastningen så dålig vid 

jämförelse görs med sparande i bank. Fortfarande gäller att 

många skogsägare inte har funnit alternativet aktier.  

I avsnitt 7.8.3 har jag visat att det, under speciella 

antaganden, är möjligt att räkna hem oändligt höga priser. 

 

7.14.4   Mer än skogen värderas 

Ofta visar kalkylerna hur fastighetspriset är i relation 

till antalet kubikmeter i virkesförrådet. Därtill bör nämnas 

åtminstone fem faktorer (Lindeborg, T. 1986): 

Jakten. Den jaktintresserade vet att jakten ofta betingar 

ett pris på 200 kr per hektar och år. Nuvärdet av detta 

belopp är vid en diskonteringsränta på 3 procent 6.600 kr 

per hektar vilket är kringsvid 10 procent av de normala 

försäljningspriserna. Jakten tillhör de obeskattade förmå-

nerna. Skall man arrendera jaktmark för 200 kr per måste 

höginkomsttagaren tjäna ca 570 kr. Köper han en fastighet 

där jakten ingår får han avdrag för räntekostnaderna. 
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Naturen. En del personer offrar stora belopp på att göra 

sin trädgård vacker. Andra vill ha ett antal hektar för att 

kunna få en vacker omgivning. Värdet av att kunna påverka 

omgivningen skall tas med i kalkylen. Det är en förmån som 

ingen finansminister ännu har lyckats med att beskatta. 

Förmånen kan vara värd något tusen kronor per hektar. 

Värdet av att äga jord. Människor synes värdera att äga 

just jord. Det ger en inre tillfredsställelse, kanske status. 

Oberoende av orsak skall värderingen tas med i kalkylerna. 

Knytning till bygden. Det kan finnas en vilja att kunna 

bevara banden till den bygd där man har sina rötter. 

Affektionsvärde. Man vill behålla släktgården. 

Kombinationen med skattefördelarna ger en 

synnerligen hög betalningsvilja. I massmedia har det under 

våren 2010 påpekats att det är ”inne” bland ”fint folk” att 

skaffa sig en lantbruksegendom. 

Antag att en ”rik konsult” köper en skogsegendom (utan 

hus) för 10 miljoner kronor. Det där med skogsbruk är inte 

så viktigt. Därför går skogsegendomen årligen med 500.000 

kr i förlust. 

Före skatt ger investeringen ett underskott på 5 procent. 

Med hänsyn till skattekonsekvenser skall hänsyn dels 

tas till att underskottet i skogsbruket kan kvittas mot 

överskottet i konsultverksamheten, där t=0,65. Efter skatt 

kostar nu underskottet 1,75 procent. 

Om det är 10 egna miljoner kronor som satsas, räknas 

dessa som kapitalunderlag. Fördelningsbeloppet blir 800.000 

kr per år, och skattelindringen kan bli 0,35x800.000=280.000 

kr, motsvarande 2,8 procent. 

Efter skatt ger sålunda skogsegendomen en avkastning 

på plus 1,05 procent! Det är bättre än vad många 

småsparare har fått under 2009. 1,05 procent efter skatt 

motsvarar 1,5 procent före skatt, om t=0,30. 
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7.15  Sparade fördelningsbelopp 
Vi antar att fördelningsräntan är 10 procentenheter 

över inflationen. Det kan förutsättas att skogsbruket inte ger 

denna avkastning varken mätt på skogliga aktiviteter av 

typen plantering eller vad gäller innehav av fastighet. 

Ibland kan tillgängligt utrymme för räntefördelning 

utnyttjas löpande. Går inte detta är det tillåtet att spara 

fördelningsbelopp. Då sparat fördelningsbelopp ett år räknas 

som tillgång när kapitalunderlaget skall beräknas näst-

följande år kommer sparat fördelningsbelopp att växa med 

fördelningsränta på fördelningsränta. 

Följande beräkningar gäller hur fördelningsbeloppet 

växer över tiden samt hur skattefördelen växer. Skatte-

fördelen är definierad som den skattelindring som erhålls 

när en inkomst beskattas via räntefördelning relativt att 

samma inkomst beskattas till högre skattesatser. 

Beräkningarna görs i två specialfall. Det första gäller 

när skuldsättningsgraden är sådan att den löpande avkast-

ningen från skogsbruket exakt täcker kostnadsräntorna. I 

det andra fallet antas fastigheten vara skuldfri. 

Beräkningarna förutsätter att köpet sker den 31.12 år 0. 

Räntefördelningen kan då utnyttjas från och med år 1. 

Skattesatsen för kapitalinkomster antas vara 30 procent 

medan fastighetspriserna antas vara realt konstanta. 

 

7.15.1  Skuldsatt fastighet 

Vanligen är priset på en skogsfastighet så högt att den 

löpande avkastningen inte täcker kostnadsräntorna, om 

fastigheten är belånad till 100 procent. För att nå ett 

nollresultat måste köparen ha en del eget kapital. För de 

principiella beräkningarna behövs inga antaganden om 

låneränta eller om fastighetens avkastning. 

Antag att köparen satsar A kr. Ingen inflation råder. 

Den tillämpade fördelningsräntan är 100r procent. FDB, 

fördelningsbeloppet, blir första året  rA. Andra året blir FDB   

(1+r)rA. Tredje året är FDB  lika med (1+r)2rA o.s.v. 
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Det år n sparade FDB blir rA+(1+r)rA +…..+  (1+r)n-1rA 

 

Beräkningar visar att om fördelningsräntan är 10 

procent gäller att: Det tar 8 år innan sparat FDB är lika med 

det egna kapitalet. 

Om det egna kapitalet är en tredjedel av fastighetspriset 

tar det 15 år innan det sparade FDB är lika med 

fastighetspriset medan det tar 17 år innan det sparade FDB 

är lika med fastighetspriset om det egna kapitalet är en 

tredjedel av fastighetspriset. 

Om alternativ marginalskatt är 65 procent tar det 15 år 

innan den sparade skattefördelen är lika stor som det redo-

visade egna kapitalet. Det tar vid denna marginalskatt och 

om det egna kapitalet är en tredjedel av fastighetspriset 24 

år innan den samlade skattefördelen är lika stor som priset 

på fastigheten. Om, ceteris paribus, det egna kapitalet är 

fjärdedelen av fastighetspriset tar det 27 år innan samlad 

skattefördel är lika med fastighetspriset. 

När marginalskatten för köparen är 45 procent, växer 

FDB lika fort som vid den högre marginalskatten. Däremot 

växer inte skattefördelen lika snabbt. 

Det tar 22 år innan sparad skattefördel är lika med det 

egna kapitalet medan det tar 32 år innan sparad skatte-

fördel är lika med fastighetspriset om det egna kapitalet 

utgör en tredjedel av fastighetspriset. Det tar 35 år innan 

sparad skattefördel är lika med fastighetspriset om det egna 

kapitalet utgör en fjärdedel av fastighetspriset. 

När det efterhand blir ett allt större uppsamlat FDB 

kan skogsägaren förväntas se sig om efter alternativ för att 

förbruka detsamma. En näraliggande möjlighet är att köpa 

till mer skogsmark. Då kan man snabbt avverka där 

befintligt virkesförråd vilket även utan hjälp av skogsavdrag 

och skogskonto kan ske till en marginalskatt på 30 procent, 

vilket berördes i avsnitt 7.9. De som har störst skatte-

fördelar kan gå vinnande ur kampen om fastigheterna även 

om man inte är bäst på skogsbruk. 
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7.15.2   Skuldfri fastighet 

För en skuldfri skogsägare blir beräkningarna mycket 

lika de föregående. Skillnaden är att en del av FDB utnyttjas 

varje år. Antag exempelvis att den löpande avkastningen är 

4 procent medan fördelningsräntan är 10 procent. Vid köpet 

är det egna kapitalet 1000 vilket också är fastighetens pris. 

Första året med räntefördelning är FDB 100. Av detta 

utnyttjas 40 medan 60 sparas. Andra året är kapital-

underlaget 1060 varför FDB blir 106. Även nu utnyttjas 40 

och 66 sparas, o.s.v.  

 

Det år n sparade FDB blir (r-a)A+(1+r)(r-a)A + + + + + + 

(1+r)n-1(r-a)A, där den löpande avkastningen är 100a procent. 

Beräkningar ger att: 

 

Det tar 11 år innan sparat FDB är lika med fastighetspriset. 

Det tar 19 år innan sparad skatteförmån är lika med 

fastighetspriset om alternativ t=0,65. 

Det tar 27 år innan sparad skatteförmån är lika med 

fastighetspriset om alternativ t=0,45. 

 

Redan tidigare har den löpande avkastningen från skogs-

fastigheter varit låg. Nya skattefördelar kan sänka avkast-

ningen än mer.  Antag en löpande avkastning på 2 procent. 

Beräkningar ger att: 

 

Det tar 9 år innan sparat FDB är lika med fastighetspriset. 

Det tar 16 år innan sparad skattefördel är lika med 

fastighetspriset om alternativ t=0,65. 

Det tar 24 år innan sparad skattefördel är lika med 

fastighetspriset om alternativ t=0,45. 

Det tar 38 år innan sparad skattefördel är lika med 10 

gånger fastighetspriset om alternativ t=0,65. 

Skogliga investeringar sker med en planhorisont på 

kringsvid 80 år. På några årtionden kan det byggas upp 

outnyttjade skattefördelar som är avsevärt större än skogens 

värde vid en avverkning. 
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7.16  Släktgården 
Många lantbrukare ser som sin livsuppgift att förvalta 

jorden. ”Vi äger inte gården, vi bara lånar den av våra barn”, 

är ett uttalande, som talar i denna riktning. Målet är att 

lämna efter sig en bättre gård som helst skall vara skuldfri. 

Har man därtill så att skatten på realisationsvinsten kan 

betalas är det en fördel. Förr var detta ett litet problem. En 

real beskattning vid fastighetsförsäljningar gav låga skatter 

och ofta valde man att räkna fram skattetaket, dvs. det 

högsta försäljningspris som kunde användas utan att det 

blev skattepliktig realisationsvinst. 

Förr kunde man ofta finna fastigheter som varit i 

släktens ägo i några århundraden. Det fungerade bra med 

att en person i varje generation ägde fastigheten. Man över-

tog gården när man var ca 30 år och överlämnade den till 

nästa generation när man var ca 60 år. Idag är det svårare. 

Många vill bli företagare som 25-åringar. Redan när den 

gamle är kringsvid 50 år knackar nästa generation på 

dörren. Att hoppa över en generation ger också problem. Då 

måste man hålla sig aktiv tills man blir 75 år. 

Låt oss göra en del beräkningar på generationskiftes-

ekonomi. När det bara är ett barn i varje generation är det 

inte svårt. Numera finns ingen arvsskatt eller gåvoskatt. 

Om man överlåter genom köp skall man ha sparat till 

skatten på realisationsvinsten. Vid frånvaro av inflation blir 

det dock ingen realisationsvinst. 

Redan när det finns två barn i varje generation märks 

den utsugning av modernäringen som många äldre bönder 

talar om. Vid arvskiftena lämnar pengar näringen. 

Den nytillträdande bonden får lösa ut ett syskon. 

Bortses från eventuella skatter vid arvskiftet kommer 

skulden att vara 50 procent av fastighetspriset. Räknar vi 

med en innehavstid på 25 år måste det egna kapitalet öka 

med 2,81 procent per år. Det blir ungefär så, att bonden inte 

alls får utnyttja något av kapitalavkastningen till konsum-

tion. Allt går åt till att nå målet en skuldfri gård. 



 161 

Det blir ännu högre krav på tillväxt av det egna 

kapitalet om det finns fler i barnaskaran. Finns det 3 barn 

är utgångsläget att det egna kapitalet är en tredjedel av 

fastighetspriset. Det krävs en tillväxttakt på 4,49 procent för 

att gården skall bli skuldfri på 25 år. Sparandet skall ske 

med beskattade medel. Det räcker inte med kapital-

avkastningen utan en del av arbetsinkomsten måste sparas.  

 

 

7.17  Effekter på fastighetsägandet  
I ett utgångsläge antas fördelningen mellan olika 

förmögenhetstillgångar ett jämviktsläge. Olika placeringar 

kan ha olika avkastning exempelvis beroende på olika  

skatteregler, olika risk och olika likviditet. De som äger skog 

vill ha skogen kvar. De som inte äger skog vill inte köpa skog 

vid gällande prisnivå. 

En regel införs som gynnar dem som har eget kapital 

placerade i egna företag. Personer med eget kapital försöker 

göra omplaceringar så att en större andel av förmögenheten 

finns i egna företag. Detta kan ske på olika sätt. Ett är 

starta ett nytt företag, ett annat är att överta ett befintligt 

företag. Därtill kan andelen eget kapital i företagen öka.  

  Övergången till räntefördelning gynnar placering av 

kapital i eget företag. I synnerhet gäller detta för dem, som 

kan flytta högbeskattade tjänsteinkomster till lågbeskattade 

kapitalinkomster. Det blir lönsamt att minska tillgångarna i 

form av börsnoterade aktier, obligationer och bankmedel för 

att i stället placera dem i egen näringsverksamhet.  

Två extremformer av företag finns. Den ena kräver att 

man är aktiv eller åtminstone ger stora fördelar till den som 

själv är aktiv i företaget. Den andra företagsformen fungerar 

även vid ett ägande med en mindre egen arbetsinsats. Den 

löpande driften kan överlämnas till annan. 

Räntefördelningen ger ytterligare problem. Det måste 

finnas inkomster att omfördela. Vanliga tjänsteinkomster 

kan inte omfördelas. De måste omskapas till inkomst av 

näringsverksamhet. Läraren får bilda ett utbildningsföretag, 
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journalisten får bilda ett nyhetsförmedlingsföretag och den 

anställde skatterådgivaren måste skaffa eget företag. 

Det uppstår en ökad efterfrågan på relevanta företag. 

Skogsbruksföretag liksom jordbruk lämpliga till utarren-

dering kan tillhöra denna kategori. Det finns andra 

alternativ, exempelvis hyreshus. Mängden alternativ synes 

vara tillräckligt många för att inte avkastningen efter vanlig 

skatt men före specialförmåner av typen räntefördelning 

skall sjunka mer än marginellt. Kapitalägarna skulle få 

behålla nästan hela skatteförmånen.  

 Prisutvecklingen på skogsfastigheter antyder att just 

skogsägarna anses ha fått en rejäl skattefördel. På denna 

begränsade marknad blir det annorlunda resultat.. Antag 

exempelvis att avkastningen på totalt kapital i en bransch är 

7 procent, vilket också är avkastningen på eget kapital. 

Branschens storlek antas vara given.  

Ges en lättutnyttjad skatteförmån bara till denna 

bransch kommer efterfrågan på företag inom branschen att 

öka, intill dess att avkastningen efter skatt återigen är i 

paritet med avkastningen efter skatt i andra branscher. Om 

skatteförmånen ges till denna begränsad grupp kommer de 

att försöka köpa fler företag i den berörda branschen. 

Prisnivån på företagen stiger vilket medför att avkastningen 

i procent sjunker. De som inte får någon skatteförmån 

kommer då att lämna branschen. De vet att de kan få bättre 

avkastning i andra branscher. 

Reglerna för räntefördelning innebär att ägare med ett 

stort eget kapital gynnas. I synnerhet gynnas höginkomst-

tagare med stort eget kapital om de kan utnyttja ränte-

fördelningen. Effekten så höga fastighetspriser att 

potentiella skogsägare med tänkt hög sysselsättningsgrad 

inte längre kan konkurrera. En ökad andel av fastigheterna 

kommer att ägas av rika höginkomsttagare. Utvecklingen 

mot en alltmer mekaniserad skogsnäring förstärker effekten. 

För gruppen rika låginkomsttagare är utvecklingen 

obestämd. De har fått ett bättre läge relativt de fattiga, men 

de har fått ett sämre läge gentemot höginkomsttagarna. 
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       Nya regler för beskattning av pensionärer torde 

medföra att fler äldre inser det lönsamma i att behålla 

fastigheten. Detta kan överensstämma med de styrandes 

tankar. Jobbskatteavdraget skall locka till att arbeta längre. 

Det går, åtminstone delvis, att utnyttja jobbskatteavdraget 

genom att vara anställd, exempelvis hos den nya genera-

tionen på släktgården, men att nå inkomster på över 250.000 

kr på detta sätt är inte så lätt som när man är företagare. 

Att vara anställd hos en ny köpare, utan släktanknytning, 

torde inte uppfattas som alltför intressant. Uppfattningarna 

om hur skog skall skötas kan divergera alltför mycket. 

 

 

7.18  Räntefördelning och fastighetspriser 
Direktavkastningen inom skogsbruket har varit låg på 

fastighetsnivå under senare årtionden. 

Under 1980-talets första hälft … höjde avkastnings-

graden till 4-5% vilket  var historiskt högt … Åren 

1991-93 … direktavkastningen för skogsfastigheter 

rasade till ca 1 % … Fr o m 1996/97 …  

direktavkastning på ca 2 procent.   

       (Skogsägarnas ekonomifakta 1997) 

 

Frågan blir om hur räntefördelningen kan förväntas ha 

påverkat fastighetspriserna. En möjlig variant skulle vara 

att köparna vill ha en oförändrad avkastning när skatte-

förmånen via räntefördelningen är inräknad. Fram till och 

med 1993 beskattades avkastningen från skogsfastigheter på 

samma sätt som arbetsinkomster. För så kallade passiva 

inkomster gällde att egenavgifter inte togs ut men regeln om 

en särskild löneskatt infördes 1991. 

Vi antar att en fastighet årligen ger en direktavkastning 

före räntor och skatt på 10.000 kr och att marknaden  gör att 

relevanta köpare får 3 procent i real avkastning efter skatt. 

När inkomsterna från skogsfastigheter beskattades på 

gammalt sätt var en relevant marginalskatt 50 procent. Då 
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måste avkastningen före skatt vara 6 procent. En avkast-

ning på 10.000 kr gav då ett fastighetspris på 166.667 kr. 

Så kom räntefördelningen. Skogsfastigheten ger en 

avkastning 10.000 kr före skatt. Nu är  7.000 kr kvar efter 

skatt. Avkastningen förräntar fastighetspris på 233.333 kr. 

 

7.18.1   t=0,65 

Ger man 233.333 kr för en fastighet och betalar kontant 

får man möjlighet att låta ytterligare 13.333 kr beskattas 

som kapitalinkomst.  Man får 3.000 kr i skatt för inkomsten 

från fastigheten. Samtidigt får man 4.667 kr i skattelindring 

för att man äger fastigheten. Skattelindringen medför än 

högre fastighetspriser. 

Betalar man ytterligare 100.000 kr för fastigheten stiger 

fördelningsunderlaget med 10.000 kr och skattelindringen 

med 3.500 kr. Förräntningskravet är 3.000 kr.  

Effekten blir, vid givna antaganden dvs. att det reala 

avkastningskravet efter skatt är 3 procent, att köparna är 

beredda att betala mer. Det finns ingen gräns för hur mycket 

man kan betala för fastigheten. Transaktionen blir vid detta 

avkastningskrav lönsam så länge som man har inkomster 

som kan omvandlas från högbeskattade till lågbeskattade 

om marknaden är stabil i den meningen att etablerad 

prisnivå för fastigheterna inte faller. Spärren för de högre 

fastighetspriserna blir rädslan för fallande priser. 

Frågeställningen är berörd i avsnitt 7.8.3.  

 

7.18.2   t=0,45 

När den alternativa marginalskatten är 0,45 procent 

erhålls tolkningsbara lösningar. Det matematiska fastighets-

priset blir inte oändligt högt. 

10.000 kr före skatt ger 7.000 kr efter skatt. Detta 

försvarar ett fastighetspris på 233.333 kr. Samtidigt erhålls 

en skattereduktion på 13.333x0,1x0,15=2.000 kr. Denna 

skattereduktion varje år i oändlig tid är värd 66.667 kr. Höjs 

fastighetspriset med detta belopp erhålls ytterligare skatte-
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sänkning med 66.667x0,1x0,15=1.000 kr. Då kan man betala 

33.333 kr till vilket ger en skattesänkning på 500 kr, osv. 

Räntefördelningens totala effekt blir att fastighetspriset 

vid givna antaganden, blir 466.667 kr. För detta satsade 

belopp vill köparen ha 14.000 kr i årlig avkastning efter 

skatt. Fastighetens direkta avkastning är 7.000 kr. 

Räntefördelningen ger ytterligare 7.000 kr. 

 
 

7.19  Framtida förändringar 
Bland de återkommande förslagen om ändringar i vårt 

skattesystem finns tankar om lägre skatt på kapital-

inkomster, ty skattesatsen är i många fall lägre i utlandet. 

Lägre skatt antas ge ett högre sparande samt att svenskarna 

låter tillgångarna vara kvar i landet. För statens finanser 

skulle effekten kunna bli positiv. En lägre skattesats skulle 

kompenseras av en större skattebas samt av att värdet av 

avdragen skulle sjunka. (Norrman, E. 2000). 

En lägre skattesats skulle för skogsägarnas del innebära 

att avkastningen efter skatt på de löpande intäkterna skulle 

öka. Därtill skulle det, ceteris paribus, bli än mer lönsamt 

att transformera högbeskattade inkomster av tjänst till 

lågbeskattade kapitalinkomster.  

Värdet på den latenta skatteskulden skulle sjunka. En 

sänkning från t=0,30 till t=0,20, vid en latent skatteskuld på 

300.000 kr, vilket motsvarar en realisationsvinst på en 

miljon, medför att skatteskulden sjunker med 100.000 kr.  

Förslag kan ge inlåsningseffekter. Ingen vill sälja förrän 

reformen är genomförd. Ökade skattefördelar kan förväntas 

öka efterfrågan på skogsfastigheter vilket leder till högre 

fastighetspriser. Hur stor denna effekt blir beror mycket på 

vilka andra möjligheter som finns att substituera 

arbetsinkomster till kapitalinkomster. 

Räntefördelningsreglerna uppmuntrar till avverkning 

samtidigt som lönsamheten av skogsvård blir lägre. En ökad 

skillnad mellan skatten på inkomst av näringsverksamhet 

och skatten på kapitalinkomster skulle förstärka detta. 
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7.20  Beskattning på makronivå 
Reglerna för räntefördelning innebär att det går att 

överföra högbeskattade arbetsinkomster till lågbeskattade 

kapitalinkomster. Den effektiva skattebelastningen av det i 

skogsbruket bundna egna kapitalet blir låg. 

Vi räknar med att den löpande avkastningen på det 

egna kapitalet som antas vara lika med fördelningsbeloppet 

är 3 procent, realt. Fördelningsräntan är 10 procent realt. 

0,30 x 0,03 x FDB = 0,009 FDB (där FDB = Fördelnings-

beloppet) blir då den löpande beskattningen.. 

(0,45 - 0,30) x (0,10 - 0,03) FDB = 0,0105 FDB blir värdet 

av skattelindringen, som erhålls när arbetsinkomster trans-

formeras till kapitalinkomster för låginkomsttagare. 

Vid stabila priser skulle skattefördelen kunna vara 

större än den erlagda skatten. Om alla har t=0,65 är skatte-

fördelen varje år (0,65-0,30) x (0,10-0,03) FDB = 0,0245 FDB.  

Även när hänsyn tas till skatten på inflationen och att 

fördelningsbeloppet är mindre än det egna kapitalet torde 

skattefördelen då vara större än den betalade skatten för 

gruppen med t=0,65. Därtill kommer att den löpande 

avkastningen sannolikt inte når 3 procent. Det skulle kunna 

vara lönsamt för staten att helt bortse från kapital-

inkomsterna i skogsbruket. Denna effekt förstärks om 

höginkomsttagarna efterhand äger en allt större del av den 

svenska skogen. 

 

 

7.21  Sammanfattning och slutsatser 
Skattereglerna tillåter att arbetsinkomster omvandlas 

till kapitalinkomster. Det är lönsamt att göra så även om en 

del av vinsten för den enskilde äts upp av effektivitets-

förluster. En bra lärare kan tvingas starta en svår-

administrerbar firma och därtill vara en dålig skogsägare för 

att kunna göra skattevinsten. Likväl blir effekten ökad 

efterfrågan på skogsfastigheter från kapitalstarka 

höginkomsttagare i andra yrken. Ägandestrukturen kommer 

att påverkas.  
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Till en del motverkas detta av att skogsägare med stort 

fördelningsunderlag och som utför arbete i den egna skogen 

enkelt kan göra transformationen. De för utan extra 

åtgärder över delar av arbetsinkomsten till lågbeskattad 

kapitalinkomst. Men deras arbetsinkomst är oftast låg 

varför deras marginalskatt också är låg. 

De nya reglerna om jobbskatteavdrag ändrar en del av 

de tidigare resultaten. För aktiva pensionärer är det 

lönsammare att ta ut inkomsten som inkomst av 

näringsverksamhet än som inkomst av kapital. Ibland är 

den enklaste lösningen att jobba dyrt hos barnen. 

Räntefördelningen uppmuntrar till att placera egna 

medel i näringsverksamheten, åtminstone så länge som 

avkastningen är lägre än fördelningsräntan.  Medel i 

näringsverksamhet ger möjligheter till att tranformera 

högbeskattade inkomster till lågbeskattade inkomster. 

Dagens skatteregler med nominell beskattning av 

realisationsvinster medför att fastighetsägare bygger upp en 

latent skatteskuld, som efterhand överstiger 20 procent av 

fastighetspriset om inflationen uppgår till några procent per 

år. Skattekrediten är formellt sett räntefri men då det 

historiska förvärvspriset efterhand sjunker i realt värde 

missgynnas gamla ägare av ett urgröpt fördelningsunderlag. 

Det kan vara lönsamt att göra extra fastighetsöverlåtelser 

för att höja fördelningsunderlaget. I synnerhet för 

höginkomsttagare är det lönsamt att ha ett högt 

fördelningsunderlag. Därför är det ofta lönsamt att vid 

fastighetsöverlåtelser inom släkten använda köpalternativet 

kombinerat med ett högt pris.  

Reglerna för räntefördelning är så gynnsamma att det 

under förutsättningen att givarens avkastningskrav är lågt 

och innehavstiden lång till och med kan vara 

privatekonomiskt lönsamt att skänka bort en miljon kronor. 

Reglerna för räntefördelning gynnar höginkomsttagare 

som kan transformera arbetsinkomster till kapital-

inkomster. Denna grupp är konkurrenskraftig på 

fastighetsmarknaden. Detsamma gäller de skogsägare, som 
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har sparade fördelningsbelopp. De kan betala avsevärt mer 

än den grupp som avser att kortsiktigt äga fastigheter och 

under denna tid göra stora avverkningar. 

Ofta framstår fastighetspriserna som höga i förhållande 

till virkesförrådets värde före skatt och till den löpande 

avkastningen. Men priserna är inte oförsvarliga förutsatt att 

köparen har den rätta skattesitsen. Därtill värderas ofta mer 

än skogen. Värdet av jakt m.m. påverkar fastighetspriserna. 

I sådana fall kan en negativ pekuniär avkastning före skatt 

omvandlas till en positiv pekuniär avkastning efter skatt. 

Därtill kan skogsägaren tillgodoräkna sig de obeskattade 

fördelarna av jakt, status, etc. 

För skogsägare som inte arbetar i näringsverksamheten 

och som inte fortlöpande utnyttjar möjligheterna till 

lågbeskattade inkomster blir det sparade fördelnings-

beloppet och den sparade skattefördelen efterhand stora och 

kan överstiga fastighetspriset. Införandet av räntefördelning 

torde ha medfört en ökad efterfrågan på skogsfastigheter och 

högre priser. Om skillnaden i skatt på förvärvsinkomster och 

skatt på kapitalinkomster ökar torde fastighetspriserna 

stiga än mer. 

Svaret på frågan: "Vem skall avverka?", är ofta enkelt: 

Den som har lägst marginalskatt. 
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KAPITEL 8  
 

 

 

DET HETEROGENA SKOGSBRUKET 

 

I detta kapitel görs jämförelser mellan olika placeringar. 

Det finns alternativ till skogsbruk. Skillnaderna i 

förräntningskrav är stora vid olika placeringar, för olika 

individer, vid olika hög inflation, för att få en given real 

inkomst efter skatt. Reglerna om räntefördelning har därvid 

stor betydelse. Sedan ges spegelbilden av beräkningarna. 

Det undersöks vilken real avkastning som efter skatt erhålls 

vid två givna reala räntesatser. Då erhålls snarlika resultat. 

De initiala räntorna var 3 respektive 7 procent. På 

samma sätt som i kapitel 6 görs nu beräkningar för räntorna 

1 och 3 procent, med en fördelningsränta på 8 procent över 

inflationen. 

Lönsamheten av investeringar i skogsbruk beräknas 

sedan för de fem olika grupperna skogsägare. Resultaten 

visar på skillnader. Så länge som skogsägarkollektivet har 

en heterogen sammansättning kan skogsbruket förväntas 

vara diversifierat. På lång sikt kan skogsägarekollektivet få 

en mer homogen sammansättning. Den grupp, som får störst 

skattefördelar, kommer att öka.  

Det går att göra ändringar i skattesystemet för att öka 

lönsamheten av att bedriva skogsbruk enligt skogsvårds-

lagens intentioner. Det går att ta bort incitamenten att dras-

tiskt öka avverkningarna och att minska skogsvården. Jag 

visar i vilken riktning förändringarna bör gå för att nå detta. 

Skogsägarna har i vissa fall placeringstvång för att få 

skattefördelarna. Vinnare är banker och virkesköpare. 
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8.1  Att placera sina kronor 
Ett sätt att visa skillnaderna i beskattningsregler är att 

undersöka vilken nominell, och vilken real, avkastning som 

behövs för att ge 3 procent i real avkastning på bank-

sparande. Bankmedlen antas tillhöra näringsverksamheten. 

Beräkningarna säger hur hög avkastningen behöver vara, 

ingenting om hur hög den blir i verkligheten. 

Beräkningssättet visas med ett exempel. Antag att 

inflationen är 10 procent. En banksparare har 100 kr och vill 

ha 3 procent högre köpkraft ett år senare. Han behöver då 

ha 1,10 x 100 x 1,03 = 113,30 kr, när skatten är betald. Om 

skatten på ränteinkomster är 30 procent måste ränte-

inkomsterna vara 19 kr. Den nominella avkastningen måste 

vara 19 procent. Den reala avkastningen beräknas som 

nominell avkastning minus inflation, dvs. 19 -10 = 9 procent. 

Av resultaten framgår att även om försök har gjorts för 

att göra vårt skattesystem enkelt finns möjligheterna till 

skattearbitrage kvar. Utfallet blir olika för olika grupper. 

Reglerna medför också att negativ avkastning före skatt kan 

medföra positiv avkastning efter skattekonsekvenser. För 

dem som har ett fördelningsunderlag som är mellan minus 

50.000 kr och plus 50.000 kr och som sålunda inte omfattas 

av räntefördelningen är det ofördelaktigt att öka mängden 

eget kapital så länge som fördelningsbeloppet även efter 

ökningen är mindre än 50.000 kr. 

Tabell 8.1 visar behövligt nominellt avkastningskrav i 

procent för att nå 3 procent i real avkastning efter skatt. 

Tabell 8.2 visar det reala avkastningskravet. Real avkast-

ning beräknas som nominell avkastning minus inflationen. 

Resultaten visar, återigen, att det för höginkomsttagare 

är fördelaktigt att placera kapital i ett företag så att det är 

underlag för räntefördelning. Kravet på avkastning blir lågt. 

Det nya är att det för en pensionär, som är aktiv 

skogsbrukare, går att komma lägre än den vanliga skatten 

på kapitalinkomster. 
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Tabell 8.1 Avkastningskrav för 3% i real avkastning efter skatt. 

Inflation           Avkastningskrav,  procent, nominellt 

procent                A           B         C            D          E         F          

 0                        4,28     2,73    -1,43   5,45      8,57       3,85 

 2            7,23     5,93     2,45   9,20    14,46       6,41 

 5          11,64    10,72    8,28   14,82     23,29    10,26  

10           19,00  18,72  18,00  24,12     38,00    16,67   

 

Tabell  8.2. Behövlig real avkastning i procent för att nå 3  

                    procent i real avkastning efter skatt. 

Inflation           Avkastningskrav,  procent, nominellt 

procent                A           B         C            D          E           F         

 0                        4,28       2,73   -1,43   5,45      8,57        3,85 

 2            5,23      3,93     0,45  7,20    1 2,46       4,41  

 5          6,64      5,72     3,28   9,82     18,29       5,26  

10           9,00  8,72  8,00  14,12     28,00       6,67    

 

 

 Tabellerna 8.1 och 8.2 visar utfallet för 6 skogsägare: 

 A är skogsägare med t=0,30 via räntefördelning och antas 

ej ha nytta av ytterligare fördelningsbelopp. 

 B är skogsägare, som utöver avkastningen kan nå 

skattearbitrage från t=0,45 till t=0,30 via räntefördelning. 

 C är som B, men via räntefördelningen sänks 

marginalskatten från t=0,65 till t=0,30. 

 D är skogsägare utan räntefördelning med t=45 procent. 

 E är som D, men med t=0,65. 

 F är pensionär, med t=0,22, enligt beskrivningen i kapitel 

6. (I vissa fall kan pensionären ha nytta av ett större 

kapitalunderlag, Någon hänsyn har inte tagits till detta.) 

 

Skillnaderna i krav på real avkastning för att få en 

given avkastning efter skatt är stora. Dels påverkar 

personens skattesituation. Vid stabila priser är spännvidden 

för att få en real avkastning på 3 procent från minus 1,43 

procent till plus 8,57 procent. Dels påverkar inflationstakten 
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För en kategori från 8,57 procent i real avkastning före skatt 

vid frånvaro av inflation till 28 procent i avkastningskrav om 

inflationen är 10 procent. 

 

Tabell 8.1 B. Avkastningskrav för att nå 1 procent real avkast-   

                     ning efter skatt. 

Inflation                  Avkastningskrav 

procent                    A             B            C          D             E             F 

 0                            1,43        -0,36     -5,14     1,82         2,86        1,28 

 2                            4,31         2,76     -1,37     5,49         8,63         3,85 

 5                            8,64         7,45      4,29   11,00       17,29         8,97 

10                         15,86       15,27     13,71  20,18       31,71       14,15  

 

 

Tabell 8.2 B. Nominellt avkastningskrav för att nå 1 procent i   

                     real avkastning, efter skatt. 

Inflation                Avkastningskrav 

procent                   A             B             C          D            E             F 

 0                           1,43        -0,36       -5,14      1,82       2,86        1,28 

 2                           2,31         2,76       -3,37      3,49        6,63       1,85 

 5                           3,64         2,45       -0,71      6,00      12,29       3,97 

10                          5,86         5,27        3,71     10,18      21,71      4,15  

 

       Avkastningskravet på medel placerade i företaget 

sjunker när skogsägaren sänker sitt avkastningskrav. Det 

intressanta är att skillnaderna fortfarande är så stora.  

       Av tabellerna framgår att personer med hög 

marginalskatt, som kan räntefördela, har de största 

fördelarna. Det kan räcka med att kunna räntefördela. 

Personer med hög inkomst har ofta alternativa 

sysselsättningar och kommer inte att aktivt sköta 

skogsbruket, vilket låginkomsttagare kan, vilket kan ge 

konkurrensförmåga. Pensionären är också konkurrens-

kraftig. 
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8.1.1   Lån inom familjen 

Före räntefördelningen var det vanligt med gåvo-

överlåtelser av fastigheter enligt den så kallade 85-

procentsregeln. Om priset vid överlåtelsen sattes något lägre 

än 85 procent av föregående års taxeringsvärde räknades 

överlåtelsen som gåva och det blev ingen realisationsvinst, ej 

heller någon lagfartskostnad. Däremot blev det en försumbar 

stämpelskatt. Det utfärdades ofta reverser.  

En fråga var om man behövde ta ränta. Togs ingen 

ränta kunde hela reversbeloppet räknas som gåva. Ett 

utslag i regeringsrätten slog fast att ränta måste utgå. 

Långivarna, den äldre generationen, tog en låg ränta. 

Nu får man göra annorlunda för att hålla nere den 

sammanlagda skattebelastningen. Tabellerna ovan antyder 

lösningen att verkligen ge pengarna till den yngre 

generationen, så att de kan placeras i företaget. Det finns 

alternativ. Det ena är att den äldre generationen fortsätter 

att vara delägare i företaget. Det andra är att man fortsätter 

att låna ut pengar till den unga generationen. 

Frågeställningen har ändrats. Numera frågas hur hög 

ränta man kan ta 10.000 kr extra i ränta ger 3.000 kr i höjd 

skatt för mottagaren. Om den unga generationen har 

inkomst av näringsverksamhet blir dess skattesänkning 

4.500 kr eller 6.500 kr beroende på  marginalskatt.  

 

8.2  Vilken blir avkastningen? 
I föregående avsnitt räknades fram vilken avkastning 

som behövdes nominellt brutto för att få en given avkastning 

realt, netto. Ett alternativt sätt för jämförelser är att 

beräkna vilken real avkastning som erhålls vid en given 

nominell avkastning. Denna avkastning görs vid två 

räntesatser. Den första antas gälla när det finns lån i 

företaget, alternativt när en privatperson betalar av på lån. 

Räntesatsen antas vara 7 procentenheter över inflations-

takten. Inflationen mäts som förändring i prisnivån. Den 

andra räntenivån, 4 procentenheter över inflationstakten, 

antas gälla vid sparande i bank eller liknande. 



 174 

 

 

 

Tabell 8.3. Nominell avkastning i procent efter skatt om den  

nominella avkastningen är 7 procentenheter över  

inflationstakten. (A-F enligt tabell 8.1 i alla tabeller på sidan). 

Inflationstakt            Nominell avkastning efter skatt  

Procent                      A           B           C           D           E           F            

 0                              4,90      5,35      5,95       3,85       2,45       5,46 

 2                              6,30      6,75      7,35       4,95       3,15       7,02  

 5                              8,40      8,85      9,45       6,60       4,20       9,36 

10                           11,90    12,35    12,95       9,35       5,95   13,26  

 

Tabell 8.4. Real avkastning i procent efter skatt när den nomi-

nella avkastningen är 7  procentenheter över inflationstakten. 

Inflationstakt             Real avkastning efter skatt  

Procent                       A           B           C           D           E        F              

 0                              4,90       5,35      5,95      3,85       2,45    5,46 

 2                              4,30       4,75      5,35      2,95       1,15    5,02 

 5                              3,40       3,85      4,45      1,60     -0,80     4,36 

10                             1,90       2,35      2,95     -0,65     -4,05     3,26  

 

Tabell 8.5. Nominell avkastning i procent efter skatt om den  

nominella avkastningen är 4 procentenheter över inflationen 

Inflationstakt             Nominell avkastning efter skatt  

Procent                       A           B           C           D           E           F            

 0                              2,80       3,70      4,90      2,20       1,40      3,12 

 2                              4,20       5,10      6,30      3,30       2,10      4,68 

 5                              6,30       7,20      8,40      4,95       3,15      7,02 

10                             9,80     10,70    11,90      7,70       4,90    10,92 
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Tabell 8.6. Real avkastning i procent efter skatt när den nominella  

avkastningen är 4 procentenheter över inflationstakten 

Inflationstakt             Real avkastning efter skatt  

Procent                       A           B           C           D           E            F           

 0                              2,80       3,70      4,90      2,20       1,40        3,12 

 2                              2,20       3,10      4,30      1,30       0,10          2,68 

 5                              1,30       2,20      3,40     -0,05      -1,85         2,02  

10                            -0,20       0,70      1,90     -2,30     -5,10          0,92    

   

       Tabellerna visar på skillnader i utfall mellan de olika 

placeringsalternativen. Avkastningen är högst där ränteför-

delningens förmåner är som störst, dvs. hos dem som har 

ytterligare möjligheter att utnyttja räntefördelning. Tabel-

lerna visar också effekterna av vårt nominella skattesystem. 

Trots att räntan före skatt antas följa inflationen sjunker 

den reala avkastningen efter skatt när inflationen stiger. 

       På samma sätt som i tidigare avsnitt redovisas nu 

utfallet av beräkningar med antaganden om lägre räntor. 

Resultaten redovisas för fall, då avkastningen har varit 3 

respektive 1 procentenheter över inflationen. Fördelnings-

räntan antas vara 8 procent över inflationen. 

 

Tabell 8.3 B. Nominell avkastning i procent, efter skatt, när den  

                       nominella avkastningen är 3 procentenheter  

                       över inflationen. (A-E enligt tabell 8.1). 

Inflationstakt 

procent                       A          B           C          D          E          F          

 0                            2,10       2,85        3,85      1,65      1,05      2,34 

 2                            3,50       4,25        5,25      2,75      1,75      3,90 

 5                            5,60       6,35        7,35      4,40      2,80      6,24 

10                           9,10       9,85      10,85      7,15      4,55     10,14 
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Tabell 8.4 B. Real avkastning i procent, efter skatt, när den    

                       nominella avkastningen är 3 procentenheter  

                       över inflationen. (A-F enligt tabell 8.1). 

Inflation 

procent                  A           B           C           D           E           F 

  0                        2,10       2,85       3,85      1,65      1,05       2,34 

  2                        1,50       2,25       3,25      0,75     -0,25       1,90 

  5                        0,60       1,35       2,35     -0,60     -2,20       1,24 

10                       -0,90      -0,15      0,85     -2,85     -5,45       0,14 

 

De nya tabellerna visar att möjligheterna till räntefördel-

ning fortfarande är viktiga. Pensionären får ett övertag mot 

icke-pensionärer utan räntefördelning. I vissa fall kan ett 

tillskott av privata medel ge dubbel effekt. Först får man ner 

skatten på räntan från 30 till 22 procent, sedan får man ett 

utökat kapitalunderlag, varigenom man får beskatta ett 

större belopp med t=0,30. 

 

Tabell 8.5 B. Nominell avkastning, efter skatt, när den    

                        nominella avkastningen är 1 procentenhet 

                        över inflationen. (A-F enligt tabell 8.1). 

Inflation 

procent                  A           B           C           D           E           F  

 0                         0,70       1,75      3,15       0,55       0,35       0,78 

 2                         2,10       3,15      4,55       1,65       1,05       2,34 

 5                         4,20       5,25      6,65       3,30       2,10       4,68 

10                        7,70       8,75     10,15       6,05       3,85       8,58 

 

Tabell 8.6 B. Real avkastning efter skatt, när den nominella  

                       avkastningen är 1 procentenhet över inflationen.  

                       (A-F enligt tabell 8.1). 

Inflation 

procent                   A           B           C           D           E           F 

 0                         0,70       1,75        3,15      0,55      0,35       0,78 

 1                         0,10       1,15        2,55     -0,35     -0,95       0,34 

 5                        -0,80       0,25        1,65     -1,70     -2,90      -0,32 

10                       -2,30      -1,25        0,15     -3,95     -6,15      -1,42         
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8.3  Att göra skogliga investeringar 
Enligt markränteläran skall skogliga investeringar 

göras om de innebär att markvärdet ökar, en investering 

skall göras om den ger krävd avkastning. Med avtagande 

marginell avkastning skall investering ske tills den 

marginella avkastningen är lika med förräntningskravet. 

I detta avsnitt undersöks skogliga investeringar, som 

ger 3 procent i real avkastning. Investeringarna som analy-

seras är åtgärder som bokförs som driftkostnader. Det är 

skogsvårdsåtgärder, dvs. plantering och röjning, men därtill 

åtgärden att INTE avverka. När dessa åtgärder vidtas blir 

det högre kostnader, alternativt lägre intäkter. Skatten 

påverkas men också fördelningsunderlaget och därmed 

fördelningsbeloppet och de framtida skatterna. Räntan som 

skogsägaren med lönsamhet kan betala blir beroende av 

skogsägarens skattesituation. Lån i bank behövs bara till 

den del som inte kan finansieras via lägre skatteutbetalning.  

 

Tabell 8.7. Möjlig nominell ränta för lån då en skoglig  

                    investering ger 3 procent i real avkastning.  

                   (A-E enligt tabell 8.1). 

Inflation        Lönsamhetsgräns för  nominell ränta på behövligt lån (%) 

Procent                       A           B           C          D         E            F           

 0                              4,28       2,73     -1,43      5,45      8,57     3,85 

 2                              7,23       5,92      2,46      9,20    14,46      6,41 

 5                            11,64     10,73      8,29     14,82    23,29   10,26 

10                           19,00     18,36    18,00     24,18    38,00   16,67 

 

Tabell 8.8. Möjlig real ränta för lån när en skoglig investering     

                  ger 3 procent i real avkastning. (A-F enligt tabell 8.1). 

Inflation               Lönsamhetsgräns för real ränta för behövligt lån (%) 

Procent                       A           B           C           D           E          F               

 0                              4,28       2,73     -1,43      5,45      8,57      3,85 

 2                              5,23       3,92      0,46      7,20     12,46     4,41 

 5                              6,64       5,73      3,29      9,82     18,29     5,26  

10                             9,00       8,36      8,00    14,18     28,00     6,67  
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Skogsägarna D och E har övertagit sina fastigheter efter 

den 1.1 1995. De har ett egentligen negativt kapitalunderlag 

och räknar med att det så skall förbli. Skogsägare A har ett 

så stort årligt fördelningsbelopp att fastighetens årliga 

resultat inte når detta belopp. Situationen gäller för många 

passiva skogsägare som inte räknar med att kunna utnyttja 

sparat fördelningsbelopp.  Den låga räntan för pensionären, 

som antas ha nog med kapitalunderlag, medför att han får 

låg betalningsförmåga. 

Beräkningarna visar på skillnader mellan olika 

skogsägaregrupper. Dessa skillnader har betydelse för det 

skogsbruk som de olika grupperna kommer att bedriva. Det 

finns en skogsvårdslag som förhindrar vissa extremfall. 

Skogsägare kan tvingas till att plantera även om de kan visa 

att åtgärden är fullständigt olönsam för dem. För 

skogsägarna A, D och E gäller formeln: 

 

Rl
 = (1+dp)(1+v)A-A                                                 8.1                

                  (1-tn) 

 

medan B och C också skall ta hänsyn till räntefördelningens 

påverkan, som blir: 

 

RF =  -(rf+dp)(tn-tk)(1-tn)A  =  -(rf +dp)(tn-tk)                8.2 

               (1-tn) (1-tn)A                  (1-tn) 

 

där: 

Rl = möjlig nominell ränta 

RF = räntefördelningens påverkan på avkastningen 

v = skogens tillväxttakt, som antas vara 3 procent 

dp = inflationstakt 

A = i skogen "investerat" belopp, som skattemässigt 

betraktas som en driftskostnad 

tn = marginalskatt vid näringsverksamhet (=0,30 för den 

som beskattar hela inkomsten via  räntefördelning) 

tk = marginalskatt vid kapitalinkomster. 
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Skogsägare utan räntefördelning har samma besluts-

situation som skogsägarna hade före reformen med ränte-

fördelning. Det är lönsamt att låna till en skoglig investering 

även om räntan är relativt hög, om den egna marginal-

skatten är hög, ty större delen av beloppet lånas räntefritt av 

staten. 

Vid inflation stiger räntan. Skogsägarna får avdrag även 

för den del av räntan som är kompensation för det lägre 

penningvärdet. Därför kan man vid en given real avkastning 

betala en högre real ränta. Vid frånvaro av inflation blir det 

svårt att nå lönsamhet även utan räntefördelning om 

skogsägaren har lån. Det är inte alla som kan låna till en 

ränta på ca 4 procent när inflationen är noll. 

För skogsägare som tar hänsyn till räntefördelningen, 

ger normala skogliga investeringar inte lönsamhet om inte 

inflationen är hög. Vid låg inflation kan räntan behöva vara 

lägre än noll för att lönsamhet skall nås.  

 

8.4  Spegelbild av lönsamhet 
I föregående avsnitt beräknades gränsen för låneräntor 

om den reala avkastningen för skogliga investeringar var 

given (till 3 procent). På motsvarande sätt kan beräknas 

vilken avkastning som behövs på en investering vid en given 

låneränta. Antag därför att låneräntan överstiger inflationen 

med 7 procentenheter. Formeln för den behövliga nominella 

avkastningen för A, D och E är: 

 Vn
 = (1-tn)A(rg+dp)  = (1-tn)(rg + dp)                      8.3 

                A 

där: 

Vn = nominell värdetillväxt i procent 

rg  = låneränta om dp=0 

A = investeringens storlek. 

 

B och C skall därtill ta hänsyn till räntefördelningen, vars 

påverkan blir: 
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Rf =
 A(1-tn)(rf + dp)(tn - tk)   = (rf + dp)(tn – tk)            8.4 

                       A (1-tn) 

 

Beräkningssättet i 8.4 skiljer sig något från tidigare 

beräkningar. Det finns två sätt att tolka fördelningsräntan. 

Det ena är att den alltid realt är 10 procent. Varje år 

utnyttjas då 10 procent även om fördelningsräntan på grund 

av inflationen är högre. Den outnyttjade delen av fördel-

ningsbeloppet sparas, och läggs till nästa års kapital-

underlag. Räntefördelningens påverkan blir rf (tn - tk), nomi-

nellt. Det andra sättet, som används här, är att bortse från 

att påverkan på kapitalunderlaget efterhand sjunker i reala 

termer. 

 

Tabell  8.9. Behövlig nominell avkastning på en skoglig  

                       investering om den nominella låneräntan är 7  

                       procentenheter över  inflationen.  

                       (A-E enligt tabell 8.1.). 

Inflation  Lönsamhetsgräns för den skogliga avkastningen,  

Procent  procent, nominellt 

 A B C D           E              F 

 0 4,90 5,35 5,95 3,85 2,45          5,46 

 2 6,30 6,75 7,35 4,95 3,15          7,02 

 5 8,40 8,85 9,45 6,60 4,20          9,36 

 10 10,50 12,35 12,95 9,35 5,95        13,26 

 

 

För att nå den nödvändiga reala avkastningen används 

formeln: 

 

Vr = (1+ Vn)/(1+dp)                           8.5 

 

Innebörden är att en skoglig investering innebär att 

volymen, i någon mening, påverkas. Vr blir då den 

volymökning, som behövs. 
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Tabell 8.10 visar att det för många skogsägare inte är 

tillräckligt med den normala avkastningen (värdetillväxten) 

på realt 3 procent. Om hänsyn tas till räntefördelningen 

måste skogens tillväxt vara högre än så, såvida inte 

inflationen är hög. Det är endast de som kan göra som förr 

och bortse från räntefördelningen, som kan bedriva ett 

skogsbruk med lång omloppstid, högt virkesförråd och 

intensiv skogsvård. 

Det är få skogliga investeringar som, vid antagande om 

oförändrade reala priser, ger lönsamhet om avkastnings-

kravet är 4 procent. Höjs avkastningskravet till 5 procent 

faller än fler investeringar under lönsamhetsgränsen.  

 

Tabell 8.10. Behövlig real avkastning på en skoglig 

                       investering i procent om den nominella  

                       låneräntan är 7 procentenheter över  

                       inflationen. (A-E enligt tabell 8.1.).  

Inflation  Lönsamhetsgräns för den skogliga avkastningen, 

Procent     procent, realt 

 A B C D           E            F 

 0 4,90 5,35 5,95 3,85 2,45        5,46 

 2 4,22 4,66 5,25 2,89 1,13        6,88 

 5 3,24 3,67 4,24 1,52 -0,76        8,91 

 10 0,45 1,12 2,68 -0,59 -3,68      12,05 

 

De skogliga investeringarna är av två slag. Det ena är 

att låta befintlig skog växa. Då mer än 30 procent av 

virkesförrådet finns i den slutavverkningsbara skogen finns 

det möjligheter att starkt öka slutavverkningarna. Då sänks 

det i skogsbruket bundna virkeskapitalet. 

Den andra möjligheten att minska det bundna kapitalet 

är att minska investeringarna i plantering, röjning och övrig 

skogsvård. Att minska virkeskapitalet kan vara i överens-

stämmelse med vad skogsvårdslagen stadgar. Att minska på 

skogsvården är inte i överensstämmelse med skogsvårds-     

lagens anda. 
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Tabell 8.9 B. Behövlig nominell avkastning på en skoglig  

                     investering om den nominella låneräntan är 3  

                     procentenheter över inflationen. 

Inflation 

procent               A           B           C           D           E           F 

 0                      2,10       2,85       3,85      1,65       1,05      2,34 

 2                      3,50       4,25       5,25      2,75       1,75      3,90 

 5                      5,60       6,35       7,35      4,40       2,80      6,24 

10                     9,10       9,85     10,85     5,85        4,55    10,14 

 

Tabell 8.10 B. Behövlig real avkastning på en skoglig  

                       investering om den nominella låneräntan är 3  

                       procentenheter över inflationen. Fördelnings-    

                       räntan 8 procentenheter över inflationen. 

Inflation 

procent                A           B           C           D           E           F 

 0                        2,10      2,85      3,85       1,65        1,05      2,34 

 2                        1,50      2,25      3,25       0,75       -0,25      1,90 

 5                        0,60      1,35      2,35      -0,60       -2,20      1,24 

10                      -0,90     -0,15     0,85       -4,15      -5,45       0,14 

 

Tabellerna 8.9 B och 8.10 B visar, som påpekas på många 

ställen I denna skrift, att en låg real ränta gör det intressant 

att investera i skogen, även i de fall då kapitalunderlaget 

påverkas. Återigen: En investering i skogsbruket, som 

påverkar ekonomin mycket, är att inte avverka! 

 

8.5  Hur påverkas skogsbruket? 
Den behövliga reala avkastningen på en skoglig 

investering skiljer sig åt beroende på vem som äger 

fastigheten och beroende på inflationstakten. Två effekter 

analyseras. Dels tolkas den antagna låneräntans påverkan 

på skogsbruket vad gäller avverkningar och skogsvård, dels 

behandlas lönsamheten av egna arbetsinsatser i de fall 

denna påverkan finns. 
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8.5.1   t=0,65, ej räntefördelning 

Denna grupp skogsägare har ofta erhållit fastigheten 

som arv eller gåva, ofta före det att reglerna för 

räntefördelning blev kända. 

Fallet visar hur det var förr, före skatteomläggningen. 

Är värdetillväxten 3 procent så blir avkastningen efter skatt 

också 3 procent. Då kan man ha hög ränta på lånen så länge 

som skogen växer bra. Spegelbilden är att om låneräntan 

antas vara ett visst antal procentenheter utöver inflationen 

blir det lönsamt att behålla avverkningsbar skog även när 

den växer dåligt, om vi har inflation i samhället. Vid en 

inflationstakt på 5 procent kan man acceptera en negativ 

real avkastning före skatt. 

Det är lönsamt att göra skogliga investeringar som plan-

teringar och skogsvård. Denna ägaregrupp kan förväntas ha 

låga avverkningar då det är lönsamt att öka virkesförrådet. 

Avverkningarna kan överlåtas till kommande ägare. 

Låga avverkningar idag torde medföra stora avverk-

ningar i framtiden. Följden blir att det på fastighetsnivå blir 

ojämna avverkningar. Däremot torde skogsvårdslagens 

stadganden om återväxtåtgärder bli uppfyllda. 

De låga räntor, som gäller under år 2009, medför att 

skogliga investeringar för denna grupp är synnerligen 

lönsamma. Om de förväntar sig oförändrade priser, eller 

stigande priser, skall de hålla igen på avverkningarna, 

såvida inte virkesförrådet redan är välfyllt. 

 

8.5.2   t=0,45, ej räntefördelning  

Denna ägaregrupp torde också ha övertagit fastigheten 

som arv eller gåva men torde också innefatta många 

samägda mindre skogsfastigheter. Fastigheterna har varit 

för små för att ge heltidssysselsättning men har behållits 

inom släkten.  

Vi erhåller liknande resultat som i föregående grupp. 

Genomslaget av skattereduktionen på räntekostnaderna blir 

inte så kraftig. Man kan inte med lönsamhet låna lika dyrt. 

Vid en inflationstakt på 2 procent blir resultatet i överens-
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stämmelse med skogsvårdslagens anda. (Se också avsnitt 

4.6). Skogliga investeringar är lönsamma vid en real 

avkastning före skatt på kringsvid 3 procent. 

Vid en högre inflationstakt kan en hög låneränta 

accepteras. Alternativt kan en lägre tillväxt accepteras. 

Detta är en viktig förklaring till den kraftiga uppbyggnaden 

av virkesförråden i de svenska skogarna under 11900-talet. 

De flesta av investeringarna i det svenska skogsbruket har 

varit privatekonomiskt lönsamma. Länge var de önskade av 

de styrande. Även för denna grupp skogsägare torde 

uppbyggnaden av virkesförrådet fortsätta. Även för denna 

grupp ger de låga räntorna under år 2009 incitament till en 

snabbare uppbyggnad av virkesförrådet, men också till 

investeringar i exempelvis röjning. 

 

8.5.3   t=0,30, ingen nytta av mer räntefördelning 

  Denna grupp skogsägare har i normalfallet övertagit 

fastigheten genom köp. Den lägre skatteminskningen vid de 

avdrag som investeringen ger medför att man inte kan 

betala så hög nominell ränta. Vid låg inflation blir det 

lönsamt att hålla igen på skogsvården. Den relativt låga 

skattesatsen medför att den sparade skog som finns på 

många fastigheter kommer att avverkas. Efterhand nås ett 

mindre virkesförråd. Lönsamheten av planteringar och övrig 

skogsvård sjunker. Mer statlig övervakning behövs. 

När marginalskatten för arbetsinsatser inom en 

verksamhet är lägre än marginalskatten i en annan upp-

muntras arbetsinsatser i den förra. Det blir lönsamt att 

plantera mer själv och att röja mer själv. Det blir en 

effektivitetsminskning. Den låga marginalskatten medför att 

även den som är dålig på att plantera kommer att plantera. 

Den större mängden skogsarbete medför att skogsägaren får 

mindre tid över till arbetsinsatser som anställd. 

I praktisk tillämpning torde det ge effekter enbart inom 

skogsvården. Vid slutavverkningar och sistagallringar är 

skillnaden mellan amatörer med motorsåg och proffs med 
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avverkningsmaskiner alltför stor. Ännu kan motormanuell 

avverkning förekomma i förstagallringar. 

       En låg ränta, som under 2009, lockar till låga 

avverkningar. 

 

8.5.4   t=0,65 och räntefördelning 

Kapitalstarka ägare som kan omvandla högbeskattade 

arbetsinkomster i näringsverksamhet till lågbeskattade 

kapitalinkomster har störst vinster av räntefördelningen. 

För denna grupp är det lönsamt att helt bryta med gamla 

beprövade skötselråd för svenskt skogsbruk. Man skall 

plantera så lite som möjligt och avverka mycket. 

Virkesförrådet blir lågt, även om alternativet att spara skog 

till nästa ägare med lägre marginalskatt kan vara lönsamt 

för dem, som räknar med en relativt kort innehavstid. 

Gruppens egen arbetsinsats i skogen påverkas inte av 

systemet med räntefördelning. Man har erhållit en kraftig 

skattesänkning, men denna påverkar inte på marginalen 

lönsamheten av arbete i skogen. Troligen kommer den totala 

arbetsinsatsen att sjunka. I jämförelse med ett system utan 

räntefördelning får en skogsägare med eget kapital på en 

miljon kronor 35.000 kr i årlig skattelindring. Den så kallade 

inkomsteffekten medför att en högre inkomst leder till att 

man har råd med mer fritid (Parkin, M., King, D. 1995). 

Inte ens vid de låga räntor, som gäller under år 2009, är 

skogliga investeringar lönsamma för denna grupp. 

 

8.5.5   t=0,45 och räntefördelning 

Gruppen inbegriper huvuddelen av de svenska bönder 

som bedriver kombinerat skogs- och jordbruk. De har exem-

pelvis ett fördelningsunderlag på 1 miljon kronor och kan 

varje år deklarera en inkomst på 100.000 kr som kapital-

inkomst. Oftast är den sammanlagda inkomsten högre 

varför de har intresse av kapitalunderlagets utveckling. 

Väljer de att investera i företaget genom att plantera 

mer sjunker kapitalunderlaget, enligt avsnitt 6.3.1. 

Investerar de genom att skaffa sig fler djur påverkas 
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däremot kapitalunderlaget då djuren räknas som tillgång. 

De lockas till att minska virkesförrådet och att utföra 

mindre skogsvård. 

Det finns investeringar inom jordbruket som behandlas 

på samma sätt som investeringar inom skogsbruket. 

Exempelvis är kalkning en åtgärd som räknas som en 

driftkostnad trots att den förutsätts ge positiva effekter för 

jordbrukets avkastning under flera år. 

Räntefördelningen behöver inte ge incitament till en 

högre arbetsinsats. Sveriges lantbrukare har fått en 

skattelindring genom att deras inkomster i en högre grad 

kan beskattas som kapitalinkomst. Ändringen ger effekter. 

En lantbrukare som ägt en fastighet under flera år kan 

känna sig rikare ty införandet av räntefördelning torde ha 

medfört högre fastighetspriser, enligt 7.19. En högre 

förmögenhet medför att han har råd att arbeta mindre. 

De låga räntorna under 2009, i relation till räntorna 

under tidigare år, kan i många fall göra det lönsamt för 

skogsägare i denna grupp att byta strategi. I stället för att 

minska på virkesförrådet, skall man nu höja virkesförrådet. 

Förändringarna i avverkningarna blir stora, exempelvis om 

man övergår från att avverka 20 procent mer än tillväxten 

till att avverka 20 procent mindre än tillväxten. 

Avverkningarna sjunker med en tredjedel. 

 

8.6  Ett neutralare system 
Ett icke styrande skattesystem kräver att olika 

företagsformer skall behandlas lika. Fördelningsräntan 

sattes så att neutralitet erhölls för egna företagare, som 

deklarerar inkomsterna under Näringsverksamhet och dem 

som har ett aktiebolag. Den som satsar exempelvis en miljon 

kronor som aktiekapital i ett bolag, som köper en skogs-

fastighet, skall behandlas likvärdigt med den som satsar en 

miljon kronor som eget kapital vid köp av en skogsfastighet.  

Att fördelningsräntans höjd kan verka snedvridande 

följer av att marknadens förräntningskrav kan vara olika i 

olika branscher, exempelvis beroende på att risken bedöms 
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olika vid olika placeringar. Den tillämpade räntan inom 

skogsbruket är lägre än fördelningsräntan. Detta medför en 

skattefördel då arbetsinkomster kan transformeras om till 

lågbeskattade kapitalinkomster. Inom andra branscher, som 

upplevs som mer riskfyllda, finns inte dessa möjligheter. 

Då återstår att försöka minska de snedvridande 

effekterna inom det privata skogsbruket. Enligt gällande 

regler medför avverkning ett större kapitalunderlag, medan 

plantering och skogsvård leder till ett mindre 

kapitalunderlag. I båda fallen är det omfördelning av 

förmögenheten. En mycket viktig uppgift för "någon" är att 

finna ett system, som inte ger dessa effekter. 

 

8.7  Möjliga förändringar 
I tidigare kapitel har visats att olika former av särskilda 

skatteregler för skogen ger stora skattemässiga fördelar via 

räntefördelningen. De skall här beröras. 

 

8.7.1   Skogsavdrag 

I samband med förvärv sker ofta stora avverkningar. Då 

är det inte den löpande avkastningen som tas ut, utan det är 

ett kapitaluttag. Detta bör inte beskattas (Mutén, L. 1961). 

Invändningen kan göras att det inte sker någon återläggning 

till beskattning förrän vid försäljning av fastigheten, vilket 

kan ske långt fram i tiden. Används överlåtelseformen arv 

eller gåva vid generationsskiften kan denna återläggning 

skjutas oändligt långt fram i tiden. 

Om endast avkastningen skall beskattas, kan detta nås 

genom generösa regler för skogskonto. Skogsavdrag behövs 

enbart då virkesförrådet vid fastighetens inköp är extremt 

högt. I dessa fall har uppsparandet av virkesförrådet ofta 

skett för att ge köparen ett stort utrymme att utnyttja olika 

skattefördelar, och då i synnerhet skogsavdraget.  

Skogsvårdslagen utstrålar önskemål om en någorlunda 

jämn avverkning. Där finns också stadganden om vissa 

förbud mot ojämn avverkning. Att då ha skatteregler som 

uppmuntrar till ojämn avverkning är motsägelsefullt.  
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8.7.2   Skogskonto 

Skogskontot kan ses som en fortsättning på det vanliga 

skogsbruket. Avverkningarna kan variera så att skogs-

ägaren kan utnyttja stordriftsfördelar vid avverkning och 

tillfälligt goda priser. Att tvinga skogsägaren till lika stora 

avverkningar varje säsong skulle vara en stor belastning för 

skogsbruket. 

  Även om skogskontots fördelar har minskat genom att 

skatteskalan har blivit mindre progressiv behövs denna typ 

av resultatreglering. Däremot reglerna ändras. Medel på 

skogskonto bör ge samma påverkan på kapitalunderlaget 

som vad en ökning av virkesförrådet gör.  

Skogskontot med en särskild avkastningsskatt på 15 

procent av ränteintäkterna. Denna skatt motiverades vid 

införandet med att skattekrediten leder till en extra skatte-

förmån. För att minska denna förmån infördes avkastnings-

skatten. Om skogskontot ses som en del av den normala 

driften av ett skogsbruksföretag kvarstår inte denna 

motivering för avkastningsskatt. För så kallade noll-

kupongare finns ingen särskild skatt, också för dessa gäller 

att beskattningen senareläggs. 

Neutralitet inom skogsbruket medför att ett virkes-

kapital inom företaget skall frigöras när det inte längre 

förräntar sig. Om skogskontoräntan är 3 procent efter 

eventuell avkastningsskatt, skall avverkning ske när 

värdetillväxten inte längre uppgår till 3 procent. 

Den största belastningen är inte att det finns en 

avkastningsskatt. Många skogsägare har skuld. Det innebär 

att de på marginalen lånar till sin skogskontoinsättning.  

Detta är lönsamt att göra så för skogsägare med t = 0,65. De 

kan betala 12,85 procent i ränta på lånet även om banken 

ger 3,53 procent på skogskontot, vilket ger 3 procent efter 

avkastningsskatt. För skogsägare med t = 0,45 går lönsam-

hetsgränsen för räntan på lånet vid 5,21 procent. Om skogs-

kontot medför lägre marginalskatt vid beskattningen blir 

brytningsgränsen för den tillåtna räntan mycket högre. 
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Idag skiljer det ca 2 procent mellan bankernas ränta på 

skogskonton och deras utlåningsräntor. Systemet kan ses 

som ett statligt stöd till banksystemet även om en stor del av 

räntegapet skall täcka bankernas kostnader. För 

skogsbruket är detta egalt. Skogsbruket kan uppfatta 

skogskontoreglerna som en belastning. För samhället är det 

en onödig resursåtgång att blanda in bankerna. 

Det skulle gå att ha skogskontot som en bokförings-

mässig avsättning. För denna nya förmån kan staten ta 

betalt, exempelvis med en avdragsgill avgift på y procent. 

Skogskontot kan fortfarande ha fördelar gentemot en direkt 

beskattning. Dessa kan försvaras med att en förmån inte bör 

tas bort alltför snabbt samt att staten bör uppmuntra till ett 

flexibelt skogsbruk. 

Det går att begränsa de fördelar, som skogskontot ger, 

exempelvis genom att maximera skogskontoavsättningen till 

a procent av fastighetens taxeringsvärde för skogen under de 

första 5 innehavsåren, b procent under åren 6-10 och c 

procent för tiden därefter. Om skogsavdragen avskaffas kan 

avsättningsreglerna göras mer generösa för skogskonton. 

Det är oftast den nystartade skogsägaren som behöver 

avverka mest, inte minst därför att många gårdar har ett 

högt virkesförråd när de säljs. I slutet av innehavstiden 

används skogskontot ofta till att senarelägga inkomster till 

tiden efter innehavet. 

Skogskontoinsättningar får ske efter beskattningsåret 

men före deklarationens avlämnande. Uttag får inte göras 

för beskattningsåret efter beskattningsårets utgång. Även 

om reglerna i övrigt lämnas oförändrade, dvs. skogskonto-

medlen måste finnas på bank, kan denna regel ändras. De 

nuvarande reglerna medför att onödiga resurser används till 

att göra preliminärdeklarationer. 

 

 

8.8  Sammanfattning och slutsatser 
Det finns många olika sätt att välja mellan för den som 

vill placera sin förmögenhet. Vad gäller räntefördelningen 
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gynnas skogsbruk genom att skillnaden mellan fördelnings-

räntan och den normala avkastningen synes vara större än i 

andra branscher. Kapitalunderlaget kan lätt påverkas. 

Till största delen är vårt skattesystem nominellt. Därför 

blir det reala avkastningskravet före skatt beroende av 

inflationen om en fast real avkastning efter skatt skall 

ernås. Räntefördelning, eller frånvaro av räntefördelning, 

liksom olika marginalskatter, medför att avkastningskraven 

i skogen blir starkt beroende av vem som äger skogen och på 

inflationstakten. De vitt skilda förutsättningarna leder på 

kort sikt till ett diversifierat skogsbruk. På lång sikt äger de 

grupper som har de största skattefördelarna en allt större 

del av skogen. Räntefördelningen uppmuntrar till stora 

avverkningar medan skogsvård missgynnas.  

Jag menar att det går att förändra skattesystemet till 

det bättre. Skogsavdraget bör avskaffas och reglerna för 

skogskontona ändras. Vill man nå en bättre överens-

stämmelse gentemot den nuvarande skogsvårdslagens 

intentioner måste reglerna ändras för hur kapitalunderlaget 

beräknas. Det får inte vara så lönsamt att avverka, det skall 

vara mer lönsamt att plantera och röja. Dessa resultat kan 

nås om avverkning inte höjer kapitalunderlaget och om 

skogsvård inte sänker kapitalunderlaget. 

Den stora förändringen mellan år 1999 och år 2009 är 

räntesänkningen. Denna kan leda till en helt ny strategi för 

många skogsägare. I stället för att avverka mer än till-

växten, skall man nu spara av tillväxten. Det kan bli brist på 

råvara till industrin, vilket i sin tur kan ge högre priset. Om 

denna prishöjning uppfattas som tillfällig, blir det lönsamt 

för skogsägarna att inte minska avverkningarna så mycket. 

Därtill kommer att avverkningarna delvis styrs genom 

rådgivning. Om, exempelvis, Södra talar om för sina 

medlemmar att det är ett bra läge för avverkning, kommer 

det sannolikt fram mer virke, även om det egentligen skulle 

vara lönsamt för skogsägaren att vänta ett år eller två. De 

inaktiva ägarna är inte alltid välinformerade. 
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KAPITEL 9  

 

 

 
 

ATT STYRA SKOGSBRUKET 

 

I tidigare kapitel har vid ett flertal tillfällen gjorts 

hänvisningar till skogsvårdslagen.  Syftet med denna 

rapport är också att göra jämförelser med den styrning, som 

skattesystemet ger, och skogsvårdslagens anda. 

Enligt vedertagen teori leder en perfekt marknad till en 

samhällsekonomiskt optimal lösning (Sloman, J. 2000). 

Statlig styrning antyder att någon eller några av 

förutsättningarna för den perfekta marknaden inte är 

uppfyllda. Statlig styrning kan också uppkomma av andra 

skäl. Exempelvis kan politikerna vara röstmaximerande 

(Connolly, S. & Munro, A. 1999), och statlig styrning kan då 

vara ett medel för att nå målet. Ett alternativ är att de 

styrande vill gynna någon grupp i samhället. 

För skogsbrukets del finns det flera delmarknader, 

såsom fastighetsmarknaden, marknaden för rotposter och 

marknaden för leveransvirke. På input-sidan är arbets-

marknaden intressant. Dessutom produceras på skogsmark 

mer än virke. Skogen är ett viktigt rekreationsområde. 

Därför behövs regler för naturhänsyn. 

Många skogsägare har dåliga kunskaper om skogsbruk. 

En låg kunskapsnivå är ett skäl för statlig styrning. För att 

statlig styrning skall vara lyckosam, krävs att staten har 

bättre kunskaper om exempelvis de framtida marknads-

förutsättningarna än vad de enskilda skogsägarna har. 

Det är inte bara den sammanlagda välfärden, mätt 

exempelvis som BNP med tillägg för kollektiva varor, som 
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har betydelse. Styrning kostar, och någon skall betala. I 

detta kapitel diskuteras vem, som får bära styrnings-

kostnaderna. Varje ny styrning, och varje ändring av skatte-

reglerna, medför inkomst- och förmögenhetsomfördelningar. 

Statliga ingrepp på ett område kan medföra behov av 

styrning på ett annat område. Skatter av generell natur kan 

påverka skogsbrukets inriktning. Till och med medveten 

statlig styrning kan tvinga fram motåtgärder. Det har 

funnits skattelindring för att öka avverkningarna samtidigt 

som skogsvårdslagen begränsar slutavverkningarna. 

 

 

 9.1  Äganderätt 
Äganderätten har många aspekter. I Äganderätt och 

brukningsansvar görs uppdelningen (Holmström, B. 1983): 

 

 Figur 9.1. Äganderättsbegreppen (Holmström, B. 1983) 

                                        
                                          

   Besittningsskydd  

Äganderätt         Nyttjandefrihet 

    Förfogandefrihet    Överlåtelsefrihet 

            Jorddelningsfrihet 

 

 

Besittningsskyddet definieras som "det skydd som 

ägaren enligt rättsordningen har mot att ofrivilligt bli 

frånhänd en sak, till vars besittning han har rätt". 

Besittningsskyddet innebär att ägaren inte mot sin vilja 

skall förlora sin fastighet. För den svenske skogsägaren 

finns i huvudsak detta skydd. Endast vid expropriation kan 

han avhändas fastigheten, och detta när allmänintresset är 

stort. Detta instrument används exempelvis när vägar skall 

dras fram eller när samhällen skall byggas ut. Undantagsvis 

har lagstiftningen använts för att skapa bättre struktur på 

fastigheter i områden där ägosplittringen varit stor. 

Förfogandefriheten, dvs. rätten att göra vad man vill 

med sin egendom, delas in i tre delar: 
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Nyttjandefriheten ger rätt för ägaren att nyttja sin 

egendom på det sätt, som han anser vara bäst. För den 

svenske skogsägaren ger skogsvårdslagen inskränkningar. 

Ny skog måste exempelvis anläggas efter en avverkning. 

Överlåtandefrihet innebär att ägaren har rätt att sälja 

eller ge bort sin fastighet till vem han vill. Den gamla 

jordförvärvslagen innebar stora hinder. Fortfarande kan 

kommunen utnyttja sin förköpsrätt. 

Jorddelningsfrihet finns inte för den svenske skogs-

ägaren. Det finns lagstiftning om hur fastigheter får delas. 

 

 

9.2  Styrning 
Styrningen av det svenska skogsbruket är av gammalt 

datum. Som exempel kan nämnas skyddet av de ädla löv-

träden under medeltiden. Styrningen är fortfarande relativt 

stark i förhållande till andra branscher. I de flesta näringar 

får företagaren själv välja inriktning och produktionsprocess. 

Skogsägaren måste plantera tillräckligt tätt enligt 

skogsvårdslagen, och han måste använda godkänt trädslag. 

Jordbrukaren har mindre inskränkningar vad gäller 

mängden utsäde, men han möter andra styrningar. 

Styrningen gäller till dess trädet är fällt. Skogsägaren kan, 

om han vill, använda prima timmer till ved, även om detta 

är en dålig användning.  

I andra branscher är det tillåtet för ägaren att upphöra 

med produktionen. När en bilfabrik är olönsam, får den 

läggas ner (under iakttagande av vissa formalia). Detta 

gäller även om olönsamheten beror på ett högt satt 

förräntningskrav. Skogsvårdslagen sätter ingen tidsgräns. 

Skogsbruk skall bedrivas intill tidens slut. Skogsägaren får 

inte ta marken ur drift om han tycker att lönsamheten är för 

låg. I så fall måste han sälja fastigheten. Lönsamheten 

bedöms av staten, via skogsstyrelse och skogsvårdslag. 

Externa effekter och andra marknadsimperfektioner 

kan göra en (ökad) styrning försvarlig (Pihl, H. 1998). På 

samma sätt kan styrning försvaras i andra branscher. 
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Svårigheten inom skogsbruket är framtidsförväntningarnas i 

påverkan på valet av strategi. Tore Frändsmyr (2000) 

idéhistoriker, skrev ungefär: ”För ett uthålligt skogsbruk 

behövs framtidstro”. En förklaring till statlig styrning är att 

staten har andra förväntningar. Om en styrning skall vara 

försvarlig, måste det göras troligt att staten är bättre på att 

förutse den framtida utvecklingen än vad den enskilde 

skogsbrukaren är. 

Är staten bättre än den enskilde på att skåda 50-120 år 

in i framtiden? Vilka virkeskvalitéer efterfrågas då? Behöver 

vi producera grantimmer, eller räcker det att producera 

lövsly, som sedan omvandlas till byggnadsmaterial? Det 

kostar avsevärt mer att anlägga ett bestånd för att 

producera bra grantimmer än att producera lövsly. 

Det räcker inte med att staten är bra på att skåda in i 

framtiden. Vi kan likväl klara oss utan lagar. Inom andra 

branscher finns företag, som säljer sina prognoser. Endast 

företag som gör bra prognoser överlever. 

En genomgång av de statliga utredningarna på skogens 

område visar att man inte alltid har varit lyckosam i sina 

försök att spå om den framtida utvecklingen.  Skogsvårds-

styrelsernas skötselråd varit helt invändningsfria. Bläd-

ningstekniken, tillämpad in på 1950-talet, sätter ännu sina 

spår. Ännu för något årtionde sedan påpekade Södra behovet 

av satsning på kvalité. I år betalar man inte efter kvalité. 

Facit, de befintliga skogarna, visar dock att skogs-

tillståndet i stort har utvecklats i överensstämmelse med 

skogsvårdslagens intentioner. Det finns ett röjningsbehov 

etc., men helhetsomdömet är någorlunda gott (Meddelande 

10-1998, Skogsstyrelsen 2009). Frågorna idag gäller mer om 

de gamla målen varit felaktiga. Staten kan ha styrt fel. För 

stor hänsyn kan ha tagits till produktionsmålet. För lite 

hänsyn kan ha tagits till naturvårdsmålet. Kritik kan riktas 

mot virkeskvalitén. 

Det går inte att avgöra hur stor del av skogstillståndets 

förändring, som beror på lagstiftningen och på skogsvårds-

styrelsernas verksamhet. Skogsägareföreningarna och skogs-
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utbildningen har också påverkat de enskilda skogsägarnas 

beteende. Den statliga styrningen har, måhända bortsett 

från de första årtiondena med skogsvårdslag, i huvudsak 

accepterats av skogsägarna. Styrningen har överensstämt 

med gott skogsbruk. Det är svårt att styra, om sådan 

överensstämmelse inte finns (Stjernquist, P. 1973). 

Häri ligger ett dilemma. Tillämpade skogsskötselteorier, 

accepterade av skogsvårdsstyrelser och skogsägare, har visat 

sig vara, eller bli, felaktiga. Långt in på 1900-talet användes 

blädning, dvs. små luckor skapades i skogen för att ge 

återväxt. Sedan kom en period när det förespråkades 

välstädade kalhyggen. Numera skall miljöhänsyn tas i en 

större omfattning. Sedan 1993 är produktionsmålet och 

miljömålet jämställda i Skogsvårdslagen (Enander 2007). 

Skogsbruket förändras med hänsyn till de nya förut-

sättningarna och till de nya kunskaperna.  

När staten vill styra, finns olika alternativ. En 

möjlighet, som här nära nog förbigås, är att förstatliga. 

Likaså förbigås alternativet att ge skogsägarna bättre 

information. När staten tillgriper lagstiftning tolkas detta 

som att man anser att informationsvägen inte räcker. De 

båda alternativen lagstiftning och ekonomiska incitament är 

styrmöjligheterna, som analyseras i detta kapitel. 

 

 

9.3  Arbetskraft 
I diskussionen om lämplig nivå aktiviteterna inom 

skogsbruket har framförts åsikten att den samhälls-

ekonomiskt optimala nivån är högre än den företags-

ekonomiskt mest lönsamma. En orsak skulle vara att 

arbetskraftens skuggpris är lägre i den samhällsekonomiska 

kalkylen. Detta kan gälla i glesbygder med mer eller mindre 

permanent arbetslöshet, liksom i en allmän lågkonjunktur, 

men där efterfrågan på skogsprodukter är god. Under 

perioder med hög arbetslöshet uppfattas eftersatta 

skogsvårdsåtgärder som ett lämpligt arbetsobjekt. I det 

första fallet skulle skogsbruket bidra till en permanent högre 
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efterfrågan på arbetskraft, i de senare skulle skogsbruket 

jämna ut svängningarna inom andra sektorer. 

Ökad avverkning ger arbetstillfällen både i skogen och i 

förädlingsindustrin även om råvarans ökade rörlighet över 

gränserna minskar påverkan inom industrin. Den samhälls-

ekonomiska kostnaden är låg när det råder hög arbetslöshet. 

Det som offras är den arbetslöses fritid och den "fritids-

produktion" (underhåll av egen villa, grönsaksproduktion, 

fiske, etc.) som förekommer. Nästan hela produktions-

tillskottet skulle bli en nettointäkt i den samhälls-

ekonomiska kalkylen. I den företagsekonomiska kalkylen 

måste skogsägaren räkna in hela lönekostnaden för anställd 

arbetskraft. Har han själv alternativ sysselsättning, måste 

han räkna med alternativvärdet, inkomstbortfallet, om han 

övergår till arbete på den egna fastigheten. 

  Det är inget specifikt för skogsbruket att nära nog alla 

aktiviteter blir samhällsekonomiskt lönsamma om arbets-

kraften åsätts ett värde nära noll. Detsamma gäller vid 

bilproduktion, produktion av kläder och kanske även för 

jordbruksprodukter.  

Skogsbrukets planeringshorisont ligger långt fram i 

tiden. Tanken att arbetskraften skall räknas till en lägre 

kostnad i den samhällsekonomiska än i den företags-

ekonomiska kalkylen är, i det perspektivet, ny. Tidigare 

gjorde man snarare tvärtom. Förklaringen är att 

arbetslöshet knappast förekom. Departementschefen yttrar i 

JOU 1948:10: 

 

Arbetet med att försätta ifrågavarande marker i 

skogsproduktivt skick måste under alla förhållanden 

taga lång tid. Framför allt torde den knapphet på 

arbetskraft, som torde komma att föreligga även i 

fortsättningen, komma att lägga hinder i vägen för 

ett snabbt genomförande av detta arbete. 

 

I SOU 1956:33 finns samma tankegångar: 
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Den här lämnade redogörelsen ger vid handen, att 

det sydsvenska skogsbruket kan komma att få 

allvarliga problem att brottas med då det gäller 

arbetskraftsfrågans lösande…  Uppenbarligen 

kommer svårigheterna att än mer accentueras 

allteftersom landsbygdsbefolkningens uttunning 

fortgår, såvida inte lämpliga motåtgärder vidtas… 

 

I samma utredning fastslogs: 

 

Att lösa arbetskraftsproblemet, med hjälp av från 

utlandet överförds arbetskraft torde inte vara 

möjligt…även om de  utländska arbetarna skulle 

stanna kvar i landet, står  man snart, också när det 

gäller dem, inför samma problem som beträffande 

den inhemska arbetskraften; de kan inte hindras att 

söka andra, mer bekväma och bättre betalda 

arbeten. 

 

Så sent som i slutet av 1950-talet gjorde Skogs-

vårdsstyrelsen i Blekinge län yttrandet (SOU 1957:8): 

 

En bortrationalisering av dessa småbruk eller 

utökning av deras areal, så att de ej längre har 

någon arbetskraft att erbjuda, är för skogsbruket en 

mycket allvarlig sak. 

 

I de här berörda fallen var man rädd för att 

arbetskraften inte skulle räcka till. Skogsbruket skulle inte 

kunna konkurrera med andra näringar. Skogsbruket kunde 

betala rådande löner, men inte högre löner. Därför skulle 

man inte kunna behålla arbetskraften inom näringen. 

Aktivitetsnivån i skogen skulle sjunka. Samma tolkning kan 

göras av ett uttalande från skogsindustrihåll något år in på 

1960-talet. Man ville att staten skulle tillse att det fanns ett 

ortssystem, som tillät skogsbrukets arbetskraft att bo "2-3, i 

enstaka fall högst 4 mil" från arbetsplatsen. På dessa orter 
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skulle finnas den samhälleliga service, som arbetskraften 

kunde kräva. 

Om arbetskraften är en knapp resurs, skall inte ett 

lägre värde för arbetskraftskostnaden användas i den 

samhällsekonomiska kalkylen. Marknadslönen är vad den 

anställde skulle kunna tjäna i någon annan bransch. Och, 

som det står i Sind 1983:2: 

 

Enligt nationalekonomisk teori är den bästa 

användningen av ett lands resurser den som ger 

högsta möjliga bidrag till landets samlade 

produktion, d v s bruttonationalprodukten. 

 

Ett liknande ordval användes av skogsekonomer. Om 

BNP skall maximeras, finns det så kallade överförings-

vinster att göra om det går att flytta arbetskraft från en 

bransch med låg betalningsförmåga till en bransch med 

bättre betalningsförmåga (Streyffert, Th. 1956). 

  Av det hittills förda resonemanget framgår att staten 

kan ha skäl att försöka öka arbetsinsatsen i skogsbruket 

(och i andra näringar) vid arbetslöshet. På motsvarande sätt 

kan man vilja minska arbetsinsatsen i skogen om 

efterfrågan på arbetskraft är hög i andra näringar. 

Det förekommer att kravet på arbetsersättning är lägre 

än avtalsenlig lön i den företagsekonomiska kalkylen. Olika 

förklaringar finns. Den första är att skogsägaren inte har 

något relevant alternativ.  Han vill inte flytta. I stället 

fortsätter han att arbeta med låg ersättning i den egna 

skogen. Det föreligger ingen skillnad gentemot den 

samhällsekonomiska kalkylen. Skogsägarens trivsel skall 

ingå även i den samhällsekonomiska kalkylen. Men trivsel 

på orten är obeskattad vilket ger viss snedvridning. Dock 

skall skogsägaren utföra ett arbete i skogen, så länge som 

detta upplevs bättre än relevanta alternativ. 

"Fritidsarbete" kan vara en annan förklaring. En del 

personer upplever skogsarbetet som så trevligt att de 

accepterar en låg timlön. De skulle inte vilja använda 
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"fridagen" på det ordinarie arbetet, även om de fick en 

avtalsenlig, högre lön. Då är det samhällsekonomiskt rätt att 

arbeta billigt i skogen. 

Arbetslöshetsförsäkringen har en utformning, som kan 

medföra extra mycket skogsarbete.  Det är tillåtet att ha 

ersättning från arbetslöshetskassa, samtidigt som man 

arbetar i den egna skogen, med låg produktivitet. 

Förutsättningen är att man gör någonting, som inte ger 

inkomster. Däremot är det tillåtet att plantera och röja, dvs. 

sådant som håller nere utgifterna. Även här är det 

samhällsekonomiskt riktigt att skogsarbete utförs, förutsatt 

att det inte finns bättre alternativ.  

Höga arbetslöner kan, som visats, leda till lägre 

aktivitet i skogen. I SOU 1937:14 fanns ett resonemang, som 

mest berörde jordbruket, men som är direkt överförbart på 

skogsbruket: 

 

Vad alla de egendomar beträffar, vilka brukas med 

hjälp av lejd arbetskraft, spela jordbruksarbetarnas 

löner en viktig roll för räntabiliteten. Då dessa löner 

ännu i vår tid äro lägre än lönerna inom det 

överväldigande antalet andra näringar och yrken, 

lärer den sociala utvecklingen komma att tillspetsa 

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare i 

jordbruket. Man har sannolikt att motse fortsatta 

krav från arbetarna i jordbruket på högre reallöner, 

ytterligare begränsningar i arbetstiden och andra 

förmåner, vilka sedan åtskilliga år tillkomma den 

industriella arbetarklassen samt arbetare och 

anställda inom åtskilliga andra yrken. Väl brukas 

det egentliga bondejordbruket ofta icke året runt 

anställda arbetare och väl skulle den nu antydda 

utvecklingstendensen icke för dem få tillnärmelsevis 

samma betydelse som för de större egendomarna; i 

ingen mån är detta fallet för småbruket, som drives 

av brukaren ensam och hans familj…ej heller 

behöver mer än antydas, att de större egendomarnas 
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uppdelning i större skala i mindre jordbruk - den 

mest sannolika följden av framtida lönerörelser 

bland jordbruksarbetarna…  (SOU 1937:14) 

 

I utredningen förutspåddes att lantarbetarna skulle 

framtvinga löner så höga att jordbruket skulle bli olönsamt 

på de större gårdarna. Det som var olönsamt där, skulle vara 

lönsamt på de mindre fastigheterna, ty de egna företagarna 

skulle acceptera lägre arbetsersättning än vad de fackligt 

anslutna arbetarna skulle göra. Översatt på skogsbruket 

skulle högre löner medföra att skogsbruk med lejd 

arbetskraft skulle bli olönsamt. Storskogsbrukets överlevnad 

skulle kräva högre produktivitet än i småskogsbruket.  

Även i den senaste större skogsutredningen, SOU 

1992:76, behandlas sysselsättningen. Man skriver: 

 

Även om den direkta sysselsättningen i skogsbruket 

sålunda kan sägas vara liten är näringen av stor 

betydelse för sysselsättningen och försörjningen i 

många delar av vårt land. Särskilt i glesbygden är 

skogen en resurs som bildar basen för många 

verksamheter och bidrar till att skapa tillräckligt 

underlag för nödvändig service.  (SOU 1992:76) 

 

 

 9.4  Bördornas fördelning 
Om staten beslutar att skogsbruket skall styras 

uppkommer frågan: Vem skall betala? Staten (ibland 

företrädande konsumenterna), den övriga skogsnäringen 

eller skogsägarna (enskilt eller kollektivt). Styrningen, om 

den är berättigad av effektivitetsskäl, bör medföra att den 

samlade kakan, som finns att fördela, blir större. 

Fördelningen av bördorna speglar statens uppfattning 

om vem som har den grundläggande äganderätten till det 

aktuella området, som kan vara antingen ett avgränsat 

område eller omfatta hela fastigheten. Staten kan låta den, 

som utnyttjar en naturresurs, ta ett kostnadsansvar, exem-
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pelvis genom att betala för tillträde till skyddade områden. 

Kostnaderna kan, utöver ersättning till skogsägaren, inklu-

dera reglerings- och kontrollansvar, kostnader för skydds-

åtgärder samt kostnader för forskning och information. 

Det kan vara svårt att bestämma vem, som slutligen bär 

bördorna. Via prissystemet uppkommer ofta incidens. En 

subvention, som utbetalas till skogsbruket, tillfaller inte 

alltid skogsbruket. Subventioneras avverkningarna, kan den 

ökade virkesvolymen leda till att priset på virke sjunker 

(Sloman, J. 2000). De senaste årens ökade handel över 

gränserna, som innebär att efterfrågekurvan blir flackare, 

innebär dock att påverkan på virkespriset blir mindre. 

  Övervältringseffekterna är svåra att mäta och därför 

svåra att kompensera för. Hur skall sågverken behandlas om 

gallringar subventioneras? Massavedsleveranserna kan 

komma att öka, medan timmerleveranserna minskar. En 

annan fråga är om staten behöver kompensera en reglering, 

som medför att det blir svårare att utnyttja skattesystemets 

brister. Skogsägaren vill avverka mycket, för att få ett större 

kapitalunderlag. Skogsvårdslagen kan förhindra detta. 

 

 
                        P  
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Figur 9.2. Subvention på virkesmarknaden 

 

Av figur 9.2. framgår att utan subvention gäller 

marknadsjämvikt vid P0 och X0. Vid subvention ökar 

utbudet, varför köparen möter ett lägre pris, medan säljaren 

får ett högre pris, inklusive subventionen. En del av 

subventionen tillfaller dock virkesköparna. 



 202 

Hittills har staten valt att inte kompensera skogsägarna 

för ändringar i skogsvårdslagen vad gäller slutavverknings-

ålder, etc. Ej heller har skogsägarna blivit kompenserade för 

ändrade skatteregler, utom i så måtto att gamla skatte-

förmåner delvis har ersatts med nya. Diskussionen torde, i 

huvudsak, gälla vem som skall betala naturhänsynen. 1990 

års skogspolitiska kommitté (SOU 1992:76) menade i sitt 

huvudbetänkande att: 

 

Efter 30 år bör större områden på sammanlagt 5 

procent av skogsmarken i hela landet vara 

undantagna från skogsbruk. 

 

Det finns följande alternativ för bördornas fördelning: 

 

9.4.1  Skogsägarna på det berörda området betalar 

Skogsvårdslagen stadgar att en skogsägare måste utföra 

vissa åtgärder, även om han anser att de är olönsamma. Ett 

exempel är skyldigheten att skapa återväxt efter en kal-

avverkning. Vill han inte plantera, får han inte kalavverka. 

Den befintliga skogen har oftast ett positivt värde, vilket 

lockar till slutavverkning. Om den befintliga skogen ger en 

inkomst på 50.000 kr vid en avverkning, är det mer lönsamt 

att avverka än att låta skogen ruttna ner, om planteringen 

inte kostar mer än 10.000 kr, även om plantornas rotvärde 

inte blir högre än 3.000 kr. Möjligheten att utnyttja 

virkeskapitalet lockar skogsägaren till att fortsätta ett 

skogsbruk, även om fortsättningen är olönsam. 

Tidigare fanns även gallringsskyldighet och skyldighet 

att slutavverka. Sådana skyldigheter innebär en belastning 

för skogsägaren. Han anser att det finns bättre alternativ, 

exempelvis att avverka vid en senare tidpunkt. Belastningen 

för skogsägaren kan tyckas vara ringa. Man tvingas till 

ökade inkomster. För den enskilde skogsägaren är det lika 

negativt att tvingas sälja skog för 100.000 kr under ett år, 

om han tror att han att han snart skulle kunna sälja för 



 203 

150.000 kr (i nuvärde), som om han på något annat sätt  

avhänds 50.000 kr.  

Skogsvårdslagen betonar numera också naturvården. 

Praxis synes vara att naturvårdshänsyn, som inte påverkar 

nettot med mer än 5 procent, måste bäras av skogsägaren.  

 

9.4.2  Fastighetsägaren betalar 

I föregående avsnitt antogs att skogsägaren tvingas 

vidta åtgärder, som minskade lönsamheten av att inneha 

området och bedriva skogsbruk på detsamma. Förut-

sättningen var att åtgärden, eventuellt tillsammans med 

direkt föregående åtgärd, gav likväl en nettoinkomst. 

I vissa fall kan skogsägaren åläggas att vidta åtgärder 

även om det på det aktuella området inte finns något bundet 

kapital att ta av. Skogsägaren tvingas ta av överskotten från 

övriga delar av fastigheten för att bekosta de påtvingade 

åtgärderna. Generellt synes gälla, både i lagstiftningen och i 

den aktuella debatten, att tankegången är att skogsägaren 

får tåla smärre ingrepp i sin frihet, även om det medför att 

vissa delar av fastigheten ger underskott. 

En relativt liten styrning, säg att fastighetsvärdet 

minskar med 5 procent, kan kraftigt påverka den enskilde 

skogsägens ekonomi. Om fastighetens värde är 1.000.000 kr, 

och skulderna 750.000 kr, är det egna kapitalet 250.000 kr. 

Om regleringen medför att fastighetens värde sjunker med 

50.000 kr, sjunker det egna kapitalet med 20 procent. 

  

9.4.3  Skogsägarna betalar kollektivt 

Ibland har skogsägarna fått betala kollektivt. Under 

1980-talet fanns ett gallringsbidrag, som finansierades med 

en höjd skogsvårdsavgift som utgick i förhållande till 

taxeringsvärdet. Staten ville höja aktivitetsnivån men utan 

någon kostnad för staten. Man ville inte heller lagstifta 

hårdare. Reglerna gav omfördelningar inom skogsbruket. 

De, som hade gallrat mycket tidigare, fick betala avgiften 

utan att kunna utnyttja subventionen. De, som inte hade 

gallrat, kunde nu höja aktivitetsnivån och bli vinnare. 
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En kollektiv finansiering kan vara en framkomlig väg 

för delar av naturhänsynen, om önskemålet är att skogs-

näringen skall betala hela eller delar av naturvårds-

hänsynen i skogen. Det kan upplevas som rättvisare att alla 

skogsägare får betala lite, än att den skogsägare, som har 

mycket skyddsvärd skog, skall betala mycket. I samband 

med kraven på ett bra skattesystem, nämndes att systemet 

skall vara rättvist.  

Beskattning inom branschen synes vara ovanlig inom 

andra branscher. Sågverken betalar exempelvis inte någon 

särskild skatt för att man skall kunna subventionera lösande 

av miljöproblemen vid vissa sågverk. 

Den kollektiva varan kunskap om skogsskötsel skulle 

kunna betalas kollektivt. Exempelvis ger forskning 

kollektiva resultat. Sinnika Bohlin framför tankegången i en 

reservation i SOU 1992:76.  Det är svårt att göra försök om 

bästa planteringsförband, för att sedan sälja resultaten på 

en fri marknad. I andra fall är det svårare att försvara 

sammanblandning av finansiering och subventioner. Om 

staten anser att det planteras för lite i Norrland, är det svårt 

att motivera att skogsbruket i södra Sverige skall betala 

detta. Om det med hänsyn till miljön planteras för mycket 

åkermark i södra Sverige, skulle detta kunna styras med 

hjälp av avgifter. Inkomster från avgifterna behöver inte 

användas inom skogsbruket. 

  

9.4.4  Staten betalar 

Att staten betalar kostnaderna för olika styråtgärder, 

som staten beslutar om, har fördelen att beslutsfattarna blir 

medvetna om kostnaderna för styrningen. Antag att fem 

procent av arealen på alla fastigheter skall avsättas till 

reservat, på vilka inget skogsbruk får bedrivas. Beslutet kan 

bli olika om förslaget innebär att statskassan belastas med 

17 miljarder kr (5 procent av 340 miljarder kr) än om hela 

kostnaden skall bäras av skogsägarna. En anledning till att 

betalning inte alltid utgår till skogsägarna torde vara just 

sparsamhet med statens medel. Om staten vill ha en högre 
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aktivitet i form av röjning eller gallring för att minska 

arbetslösheten i samhället, kan det finnas skäl att staten 

betalar den extra kostnad eller det inkomstbortfall, som 

detta innebär för skogsägaren. Röjningen kommer kanske 

ett år för tidigt. Om staten betalar hela kostnaden, innebär 

det att skogsägaren blir överkompenserad. 

Staten kan lagstifta om att skogsvården skall ske helt 

på skogsägarnas bekostnad. Om röjningsbehovet finns är det 

svårare att finna någon rationell förklaring till varför det 

finns bidrag, samtidigt som det finns lag, men det är 

administrativt enklare att ge bidrag till alla röjningar än att 

ge bara till marginella röjningar. 

Den optimala tidpunkten för röjning och gallring är, 

från privatekonomisk synpunkt, inte så entydigt bestämd att 

några års senareläggning påverkar lönsamheten på något 

märkbart sätt. Skogsägaren har ingen anledning att ta 

hänsyn till arbetslösheten i samhället, såvida inte 

arbetskraften blir billigare. En statlig subvention kan styra 

skogsvårdsåtgärderna till de år då staten vill ha en ökad 

skoglig aktivitet. 

En lagstiftning med samma innebörd skulle inte vara 

någon belastning för skogsägarna, förutsatt att staten inte 

tvingar fram aktivitet vid en från skoglig synpunkt fel 

tidpunkt. Likaså kan självverksamma skogsägare behöva en 

viss sysselsättningsreserv. Han kommer att få en förlust om 

han ett år tvingas anställa till skogsvården, för att nästa år 

själv bli arbetslös. 

Ekonomer har föreslagit en kollektiv finansiering av 

skogsnaturvården (Hultkrantz, L., Wibe, S. 1991). Deras 

förslag synes överensstämma väl med dagens regler. 

 

9.4.5 Konsumenter av naturupplevelser betalar 

När målet är att styra skogsbruket för att exempelvis 

öka tillfredsställelsen hos dem, som plockar svamp, är det 

teoretiskt möjligt att låta svampplockarna betala. 
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9.5  Styrningens problem 
Det är ingen lätt uppgift att styra privatskogsbruket. 

Följande problem kan poängteras: 

 

a. Antalet enskilda skogsägare är stort, ca 240.000 

brukningsenheter finns. 

b. Produkten, skogsråvaran, är en heterogen produkt. Det 

kan vara god efterfrågan på timmer, medan efterfrågan är 

låg på massaved. Nästa säsong kan det vara tvärtom. 

Därför är det svårt att med generella medel få ökad 

tillgång av rätt vara på rätt plats. 

c. Marknadsförhållandena kan ändras under en 

avverkningssäsong. Möjligheterna för staten att styra rätt 

under kortare perioder är synnerligen begränsade. På 

lång sikt är det lättare att styra. Skogsvårdslagen kan ses 

som ett exempel på den långsiktiga styrningen. 

d. Förslag kan ge effekter. Om man vill spara grova träd, 

kan ett förslag om förbud mot att avverka grova träd 

medföra att de grova träden snabbavverkas, innan 

lagstiftningen träder i kraft. Uppkommer det brist på 

virke vid industrin, och någon föreslår subventioner av 

gallringarna, kan gallringarna komma att upphöra. 

Skogsägarna vill utnyttja bidragen. 

e. Olika intressegrupper kommer att försöka påverka 

styrningen. För intressegrupperna är inte målet att nå 

samhällsekonomisk effektivitet. I stället är det den egna 

gruppen, som skall gynnas. 

f. Om samhället kortsiktigt försöker styra skogsbruket, 

kommer det att behövas nya kunskaper för att bli en 

framgångsrik skogsägare. Idag är kraven att kunna sköta 

skogen, att ha näsa för marknadsutvecklingen och att 

kunna skattesystemet. Om samhället styr mer måste den 

framgångsrike också förutse den framtida skogspolitiken, 

dvs. han skall veta vad politikerna tänker göra. Blir det 

skattelindring för avverkningar nästa år, är det sannolikt 

lönsamt att avverka mindre i år. 
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9.5.1  Effektivitet 

En aspekt i fråga om styrning, eller hårdare styrning, är 

om det på ett effektivt sätt går att styra skogsbruket. Få 

synes tro på en totalplanering av skogsbruket på ett sådant 

sätt att varje skogsägare årligen måste avverka givna 

kvantitet av olika sortiment.  

Vid styrning bör riktningen på avverkningsändringen 

vara entydigt bestämd. Subventionerade gallringar är en 

tveksam åtgärd (SOU 1992:76). Mer gallring kan medföra 

att de totala avverkningarna minskar, ty prestationerna är 

lägre vid gallringar än vid slutavverkningar. 

Skatterabatter och subventioner, som leder till ökade 

avverkningar under ett år, leder oftast till mindre avverk-

ningar under nästkommande år. Krav för en effektiv 

styrning är att staten kan överblicka marknaden bättre än 

vad andra kan, samt att man inte kan sprida kunskap med 

hjälp av bättre information. 

Den statsfinansiella kostnaden för skattelindringar och 

subventioner blir hög, ty de måste nästan med nödvändighet 

omfatta hela kvantiteten. Det är svårt att fastställa någon 

normalkvantitet och endast subventionera marginalkvanti-

teterna. Att subventionera med 10 kr per kubikmeter för att 

öka avverkningarna med 5 procent betyder att marginal-

kvantiteten subventioneras med 105 kr per kubikmeter. 

Generella skötselregler, exempelvis skogsvårdslagens 

stadganden om röjning, kan användas för att styra 

marginalkvantiteter, samtidigt som de skogsägare som 

sköter skogen på det sätt som staten önskar blir opåverkade. 

Under år då staten vill öka antalet sysselsatta, jagar man de 

misskötsamma skogsägarna extra hårt. 

 

9.5.2  Utvärdering 

Liksom på många andra områden kan det vara svårt att 

mäta effekterna av exempelvis en skattelindring för att möta 

avverkningarna. Man vet hur mycket virke som kom fram. 

Men man vet inte hur mycket virke som hade kommit fram 

utan skattelindring. 
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En del genomförda försök att på kort sikt styra 

verksamheten visade sig ha brister i regelkonstruktionen.  

Det så kallade gallringsbidraget gavs också retroaktivt. 

Reglerna innebar att allt virke grövre än 5 cm skulle till-

varatas, varför kostnaden för de marginella kubikmetrarna 

blev mycket hög. Sannolikt blev marginalkostnaden högre än 

virkets värde, även om hänsyn togs till industrins 

virkesbrist. Arbetsåtgången vid avverkningarna ökade (SOU 

1992:76), varför avverkad kvantitet blev lägre än om en 

större minimidimension hade valts. 

Under 1970- och 1980-talen fanns försök till en hårdare 

styrning av skogsbruket, både på kort och på lång sikt. Att 

skogsägarna idag har friare händer kan tolkas som att 

politikerna anser att styrningsresultaten inte blev de bästa. 

Om skogsägarna är kunniga minskar behovet av 

detaljerade regler för röjning, lägsta stutavverkningsålder 

etc. De hittillsvarande reglerna kan ha medfört en alltför 

intensiv skötsel om hänsyn tas till ekonomiska och 

ekologiska kriterier. Förslag har funnits om att minska 

styrningen (Hultkrantz, L., Wibe, S. 1991). 

Om målet med styrningen har varit att öka tillväxt och 

virkesförråd, kan den hittillsvarande styrningen framstå 

som lyckad. Både tillväxt och virkesförråd har ökat rejält, 

vilket poängterades redan i kapitel 2. Problemet är att vi 

inte vet vilket samband som finns mellan styrning och utfall. 

Kanske hade skogstillståndet varit ungefär detsamma utan 

styrning? 

 

 

9.6  Skogsvårdslagen 
I skogsvårdslagen regleras skogsägarnas rättigheter och 

skyldigheter vid skötseln av skogen. Den första svenska 

skogsvårdslagen kom 1903, med ikraftträdande 1905 

(Stjernquist, P. 1973). Sedan dess har flera omarbetningar 

gjorts. Länge innebar omarbetningarna att styrningen av 

skogsbruket blev hårdare. 
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Även om vi brukar ange att den första skogsvårdslagen 

kom 1903, reglerades skogsbruket långt dessförinnan. Under 

1700-talets senare del var skogsbruket i det närmaste 

totalreglerat (Enander 2007). Enander menar att först med 

den socialdemokratiska regering vi fick 1982 blev regle-

ringen av skogsbruket lika hård. 

1903 års lag krävde att återväxtsåtgärder vidtogs efter 

avverkning. Kraven var med nutida mått milda. Det räckte 

med att lämna fröträd. Lagen var en ramlag, dvs. tolkningen 

överläts i hög grad till de lokala skogsvårdsstyrelserna. 

Lagen skulle tillämpas endast vid vanskötsel. 

1918 års lag innehöll nyheten att yngre skog inte fick 

slutavverkas. Endast gallring som gynnade beståndets 

utveckling fick utföras. I viss mån skyddades även den äldre 

skogen. På skogsmark, köpt efter den 14 maj 1918 av andra 

än nära släktingar och för rotposter, gällde att avverkning 

fick ske endast om den överensstämde med gott skogsbruk. 

De så kallade dimensionshuggningarna förbjöds. 

1923 års skogsvårdslag innehöll inget principiellt nytt. 

Däremot gavs noggrannare regler för vad som var att 

betrakta som t.ex. yngre skog. 

Enligt 1948 års skogsvårdslag skulle en jämn 

avverkning eftersträvas. Ett lönsamhetsbegrepp fanns med. 

Utvecklingsbar skog fick inte avverkas, och med utvecklings-

bar menades bestånd, som under förutsättning av lämplig 

skötsel måste antas ge högre lönsamhet än om skogen 

omedelbart avverkades. Vid en jämförelse mellan omedel-

bara och framtida inkomster har räntesatsen betydelse. 

Enligt tillämpningsföreskrifterna skulle en ränta på 3 pro-

cent användas. I princip innebar begreppet utvecklingsbar 

skog att den lägsta slutavverkningsåldern höjdes med 10-20 

år jämfört med tidigare. Vid ett uppenbart otillfredsstäl-

lande skogstillstånd skulle ny skog anläggas, men endast om 

den förväntade avkastningen uppgick till minst 2,5 procent. 

1975 infördes två nya regler som påverkade skogs-

ägarna. Dels infördes en anmälningsplikt vid slutavverk-
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ningar av bestånd större än 0,5 hektar, dels infördes krav 

om att naturvårdshänsyn skulle tas i skogsbruket. 

I 1979 års skogsvårdslag var nyheterna att röjning 

måste utföras om så behövdes. Dels skärptes kraven på att 

god skogshygien skulle iakttas, dels skärptes kraven på att 

dåliga bestånd skulle slutavverkas och ersättas med nya. 

Enligt ändringarna 1983 måste gallring utföras i yngre 

skog. Skyldighet om viss slutavverkning infördes. Tidigare 

hade lagen i princip bara begränsat avverkningarna. Nu 

ställdes krav på att avverkningar skulle ske. Det blev lag om 

att ha skogsbruksplan. 

Skogsvårdslagen, i sin nuvarande lydelse, har den så 

kallade portalparagrafen (Skogsvårdslagen, Handbok 1994): 

 

Skogsmark och skog på sådan mark skall genom 

lämpligt utnyttjande av markens virkesproduce-

rande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög 

och värdefull virkesavkastning. Hänsyn skall därvid 

även tas till naturvården och allmänna intressen. 

 

Det finns skäl att poängtera även. Därigenom kom 

också naturvårdshänsyn in i lagstiftningen (Enander 2007). 

 

9.6.1  Anläggande av nya bestånd 

Målsättningen från den första skogsvårdslagen om att 

garantera återväxten efter slutavverkningar finns kvar, och 

har efterhand utvidgats. Den aktuella lydelsen, i 5 §: 

 

Ny skog skall anläggas på skogsmark 

1. om markens virkesproducerande förmåga efter avverkning 

eller på grund av skada på skogen inte tas till vara på ett 

godtagbart sätt, 

2. om marken ligger outnyttjad, 

3. om skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande. 

 

I paragrafen uttalas skyldighet att anlägga skog efter 

slutavverkning, men också på nedlagd åker och betesmark. I 
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föreskrifterna till lagen bestäms dels lägsta antal 

utvecklingsbara huvudplantor vid senaste tidpunkt för 

hjälpplantering. Med hänsyn till beräknad avgång bör 

betydligt fler plantor sättas ut. 

Om staten, och skogsägarna, skulle kräva en avkastning 

på realt 4 procent, blir det olönsamt att plantera på stora 

delar av den svenska skogsmarken, om man i kalkylen antar 

oförändrade priser och kostnader inom skogsbruket. Det 

finns dock flera tänkbara argument för denna lagstiftning 

om investeringar (Dickson, H. 1956, Stjernquist, P. 1973). 

 

a. Staten menar att skogsägarens avkastningskrav är för 

högt. En låg likviditet kan bidra till ett högt 

avkastningskrav. Det går, åtminstone om hela fastigheten 

har ett positivt värde, att tvinga fram investeringar med 

låg förväntad avkastning.  

b. Staten vill inte utsätta kommande generationer för risken 

att inte ha tillgång till skog. 

c. När skogsvårdslagen infördes var ett viktigt argument att 

ett nyplanterat område hade ett avsevärt lägre värde än 

vad det kostade att plantera området. Det antogs att 

skogsägaren inte tog hänsyn till att skogen hade ett värde 

när den avverkades och att avverkningsinkomsten kunde 

nuvärdesberäknas. Argumentet kan tolkas som att man 

inte trodde på en fungerande kapitalmarknad. Dock gäller 

att om en investering i skogsbruket ger tre procent i 

avkastning, medan en räntesats på fem procent används i 

nuvärdesberäkningen, kommer nuvärdet av det plante-

rade området att avsevärt understiga planterings-

kostnaden. 

d. Staten kan ta hänsyn till de externa effekterna. 

Avverkning utan efterföljande återväxtsåtgärder kan 

medföra erosion och måhända klimatpåverkan. 

e. Staten betonar produktionsmålet. 

 

Kritik mot skyldigheterna att vidta återväxtsåtgärder 

förekommer knappast. Lagstiftningen överensstämmer med 
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vad som kallas gott skogsbruk, i den meningen att knappast 

någon vill ha stora arealer med exploaterande skogsbruk. 

Däremot kan antalet plantor vara för högt satt. Ett lägre 

plantantal sänker planteringskostnaden nästan propor-

tionellt. Mer än hälften av de utvecklingsbara huvudplantor, 

som måste finnas enligt lagen, skall bort i samband med 

gallring. Gallring ger ingen större nettointäkt. Men fler 

plantor vid planteringen minskar risken för luckiga bestånd 

och kan också medföra bättre kvalité. 

För skog med lägre medelhöjd än 10 meter gäller att 

markens virkesproducerande förmåga inte anses tillvara-

tagen på ett godtagbart sätt om antalet huvudstammar är 

mindre än hälften av det föreskrivna antalet. Man kan få 

göra om planteringen. Det kan ifrågasättas om detta är 

lönsamt. Om kalkylen visar att det är lönsamt att 

nyplantera efter avverkning, dvs. det blir precis krävd 

avkastning om man satsar 10.000 kr på ett  hektarstort 

kalhygge. Omplantering innebär att 10.000 kr satsas för att 

nå en ökad  tillväxt, knappast förräntande hela beloppet. 

Det är en sak att plantera så många plantor att en 

tillfredsställande återväxt erhålls. Det är en annan att 

plantera om när man misslyckats. 

Skogsstyrelsen har  utvärderat den förda skogspolitiken. 

I Meddelande 10-1998 redovisas exempelvis ett simulerat 

modellbestånd. I ett väl föryngrat bestånd beräknades netto-

produktionen (totalproduktion minus naturlig avgång) under 

en omloppstid till 562 m3sk per hektar, medan det i ett 

undermåligt föryngrat bestånd beräknades växa in 468 

m3sk. Den extra volymen beräknades inte ha något värde. 

Klena stammar ger ett lågt netto vid avverkningar. De 

stammar som växer i täta bestånd får visserligen bättre 

kvalité (exempelvis blir kvistarna inte så grova), men de blir 

klenare och avverkningskostnaderna blir högre. 

Därför redovisas för modellbestånden ett högre nuvärde 

vid 19 års ålder för den undermåligt föryngrade beståndet än 

för det väl föryngrade beståndet, och detta utan att hänsyn 

har tagits till föryngringskostnaderna. Det kostar ca 5.000 
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kr att sätta ut 1.000 plantor till. De 1.000 plantorna medför 

att beståndet blir mindre värt om 19 år. På marginalen har 

de extra plantorna en negativ avkastning. Frånvaron av 

kritik mot föryngringsåtgärder kan kanske förklaras av att 

skogsmännen lärt sig hur en vacker skog skall se ut. 

Ekonomiska överväganden kan ge andra resultat.  

   

9.6.2  Röjning  

Kraven på röjning är nedtonat i den nuvarande 

skogsvårdslagen. 6 § säger att: 

 

Ny skog skall vårdas genom hjälpplantering, 

plantröjning och andra åtgärder som behövs för att 

den skall utvecklas tillfredsställande. 

 

Enander (2007) menar att skrivningen innebär att 

röjningsplikten är borta ur Skogsvårdslagen. 

På samma sätt som skyldigheten om återväxtsåtgärder 

har införts därför att många skogsägare lät bli att anlägga 

ny skog, kom röjningsskyldigheten då undersökningar visade 

på stora oröjda arealer. Skogsägare tvingas till att utföra 

röjningar, även om de anser åtgärderna vara olönsamma. 

Röjningsskyldighet är mycket mindre betungande än 

kravet på återväxtsåtgärder. Om skogsägaren tvingas 

plantera ett hektar, med en kostnad på 10.000 kr, lönar det 

sig oftast att röja planteringen. Utan röjning förstörs många 

plantor.  Motsatsen kan gälla, även om planteringen är gjord 

kan röjningen vara olönsam. Förbud mot kemisk 

bekämpning av lövsly medförde höjda kostnader för röjning.  

 

       9.6.3  Gallring 

I den nuvarande skogsvårdslagen finns inget krav på 

gallring. Vid ändringen 1983 infördes ett gallringstvång, som 

ett försök att lösa skogsindustrins råvaruproblem. Enligt 

lagrådsremissen skulle den oförsvarliga importen av virke 

till höga priser kunna undvikas. De ökade avverkningarna 

skulle ge fler arbetstillfällen, både i skogsbruket och i 
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industrin, samt ge exportinkomster. 1993 togs gallrings-

plikten bort från Skogsvårdslagen. 

I 10 § av skogsvårdslagen heter det att avverkning på 

skogsmark skall vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog 

eller främja skogens utveckling. För att skogens utveckling 

skall främjas sägs att virkesförrådet efter gallring inte får 

sjunka för mycket. Gallringen får inte göras får hård. Rune 

Ahlander, länsjägmästare i Kronoberg en gång i tiden, var 

rädd för att skogsägarna vid höga räntelägen skulle lockas 

att till och med slutavverka ungskog (Enander 2007). 

Tidigare skulle, enligt föreskrifterna, främst de grövre 

trädens utveckling gynnas. Idag förekommer ofta 

rekommendationer att göra tvärtom. Metoden kallas för 

höggallring. Tanken är dels att tidigarelägga uttaget av 

skog, vilket ger ett positivt netto, dels att förbättra kvalitén 

hos det kvarvarande beståndet. 
 

9.6.4  Slutavverkning 

Enligt skogsvårdslagen (eller egentligen enligt dess 

föreskrifter) finns en lägsta ålder för föryngringsavverkning. 

Den lägsta åldern är beroende på markens bonitet. För 

fastigheter större än 100 hektar produktiv skogsmark får 

föryngringsavverkning inte ske så att mer än halva arealen 

kommer att bestå av kalmark och skog under 20 år. För 

fastigheter över 1.000 hektar finns ytterligare föreskrifter 

för att nå jämn avverkning. 

Skyddet mot slutavverkningar av den yngre skogen, 

liksom ransoneringen av den äldre, försvaras med en önskan 

om att garantera skogsindustrin virkestillgång även i 

framtiden. När kombinationen jord- och skogsbruk var den 

dominerande företagsformen fanns en önskan om att ge 

ägaren en jämn arbets- och inkomstfördelning. Stora 

slutavverkningar skulle ge svårigheter för kommande ägare. 

Kritiker, exempelvis 1896 års skogskommitté, menade att 

uthållighetsprincipen och en jämn avverkningsvolym ”direkt 

inskränkte den enskildes frihet att disponera över det 

befintliga skogskapitalet” (Enander 2007). Därutöver har 
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det funnits en tro att skogsägarna av okunskap skulle gå för 

hårt fram med avverkningarna. Under de första årtiondena 

med skydd av den yngre skogen ägnade skogvaktarna en 

icke oväsentlig del av sin tid att tillse att de unga och 

medelålders skogarna inte ödelades. 

En skogsägare kan beräkna att det är privatekonomiskt 

lönsamt att avverka både gammal och yngre skog, även om 

han antar att priserna på skogsbrukets produkter förblir 

oförändrade. Det ena fallet gäller när förräntningskravet är 

högt, det andra när han räknar med att han har låg 

marginalskatt nu, men en hög marginalskatt i framtiden.  

Under 1980-talet fanns ett krav om slutavverkningar. 

Skogsägare med gammal skog var tvingade att avverka men 

det gavs relativt vida gränser för avverkningarnas storlek. 

En förklaring till avregleringen av skogen kan vara en 

ökad tro på marknadskrafterna. Ransoneringsparagrafen 

kan ses som ett försök att stoppa kortsiktigt tänkande i 

skogsbruket. Däremot är risken liten för att all den äldre 

skogen i en region skall ta slut. Den nuvarande 

ransoneringsregeln är generöst tilltagen, liksom vad det 

gäller den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern, och få 

skogsägare upplever någon risk att komma i konflikt med 

lagen. Undantag är fastigheter, där en ägare har sparat 

skogen, så att hela fastigheten består av äldre skog. En ny 

ägare får då svårt att hålla en jämn avverkning. 

 

9.6.5  Avveckling av lågproducerande bestånd 

Skogsvårdslagen kräver anläggande av ny skog om 

skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande. Därmed 

menas att beståndets virkesförråd eller tillväxt är mindre än 

en tredjedel av vad som är normalt för växtplatsen. 

I 1983 års lag var gränsdragningen hårdare. Enligt den 

lagen skulle ny skog anläggas om virkesförrådet var mindre 

än hälften av det normala förrådet. Också den mycket gamla 

skogen räknades till den lågproducerande. Den gamla 

skogen nämns explicit inte i den nuvarande lagen. En anled-
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ning är bristen på mycket gammal skog. Av naturvårdsskäl 

vill vi behålla mer gammal skog. 

Under 1980-talet fanns bidrag för att avveckla den glesa 

skogen, det så kallade 5:3-bidraget. Följden blev att stora 

arealer gles skog avvecklades. Idag vill vi av naturvårds-

hänsyn ha vissa arealer av denna typ (SOU 1992:76). 

 
 

9.7 Miljömålet 
 

Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall 

bevaras. En biologisk mångfald och en genetisk 

variation i skogen skall säkras. Skogen skall brukas 

så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i 

skogen ges förutsättningar att fortleva under 

naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. 

Hotade arter och naturtyper skall skyddas. Skogens 

kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala 

värden skall värnas. 

 

Så lyder miljömålet. I Ds 1991:87 heter det därtill:  

 

Samtidigt slår vi fast att den s, k. Sektorprincipen 

gäller för skogsbruket och jordbruket. Detta innebär 

att skogs- och jordbrukare är skyldiga att ta skälig 

naturvårdshänsyn utan att ersättning utgår. 

 

Vid större intrång i verksamheten kan ersättning utgå. I 

naturvårdslagen finns bestämmelser om s.k. biotopskydd. 

Skogsvårdsstyrelsen beslutar och skogsägaren får ersätt-

ning. Hittills har biotopskydd beslutats främst för virkesrika 

områden, som varit aktuella för avverkning. Ersättningen 

har varit i genomsnitt 35.000 kr per hektar (Meddelande 1-

1997). Med nuvarande tilldelning av statliga medel beräknas 

det ta 50 år innan det uppskattade behovet är fyllt. Om 

samtliga biotoper i landet som kan omfattas av gällande 

regler för biotopskydd skulle skyddas, bedöms den totala 

kostnaden till ca 3 miljarder kr (Meddelande 1-1997). 
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Medan biotopskydd oftast innebär att avverkningarna 

upphör, ger naturvårdsavtal möjligheter till miljöanpassad 

skötsel. Ersättningen har hittills, i medeltal, varit 6.300 kr 

per hektar (Meddelande 1-1997). En stor del av naturvården 

sker genom frivilliga avsättningar. Var femte skogsägare 

redovisar i en gjord enkätundersökning att avsättning har 

gjorts. En aspekt är att de frivilliga avsättningarna kan vara 

relativt kortvariga. Det kostar inte så mycket att förlänga 

omloppstiden 30 år. Det är när fina träd börjar ruttna och 

dö, som de stora företagsekonomiska kostnaderna kommer. 

Att lämna lågkvalitativa träd är billigt. 

Arealen lämplig för biotopskydd är ca 30.000 hektar. De 

frivilliga avsättningarna beräknas komma att uppgå till 

500.000-800.000 hektar. 

 

 
9.8  Naturhänsynens kostnader 
Naturhänsyn i skogsbruket kostar. Kraven kan gälla 

allt från att skydda några enstaka träd till att låta stora 

områden vara befriade från varje ingrepp. Vad kostar det? 

Huvuddragen i kostnadskalkylen kan visas med några enkla 

exempel. 

 

9.8.1   Den mogna skogen 

Antag att det finns ett hektar med ett avverkningsmoget 

bestånd. Här finns 500 skogskubikmeter à 400 kr. Skogs-

markens värde är noll. Att spara skogen medför en kostnad 

på 200.000 kr. Det är naturhänsyn i de virkesrika 

bestånden, som är dyr. I normalfallet behöver vi inte ta 

hänsyn till extra effekter i industrin. Ved kan importeras 

och resurser föras över till någon annan bransch. 

Kostnaderna kan fördelas på olika sätt. Ett är att inte 

ge skogsägaren någon kompensation alls. Han kommer 

likväl bara att bära en del av kostnaden då han slipper lägga 

skatt på beloppet. Vid skattesatsen 30 procent skulle övriga 

skattebetalare få betala 60.000 kr. Den årliga kostnaden blir 

räntekostnaden, som vid 4 procent i ränta blir 8.000 kr.   
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Gammal skog sparas för att skydda insekter och för att 

ge naturupplevelser. Att skapa mer gammal skog genom att 

förlänga omloppstiden är relativt billigt. Att hålla över 

skogen ett enda år medför att man får ca 0,05 procent lägre 

avkastning under detta år (Sillerström, E. 1985). 

Årskostnaden blir 100 kr. Nästa år sjunker tillväxten än 

mer. Kostnaden för det tionde året överstiger inte en procent 

av det bundna virkeskapitalet, och blir lägre än 2.000 kr. 

Den sammanlagda kostnaden (under antagande om att 

virkesförrådets värde är 200.000 kr) för att hålla över ett 

bestånd i 10 år  blir, i detta exempel, mindre än 10.000 kr. 

Den stora kostnaden kommer vid beslut om att inte avverka 

utan skogen får ruttna ner. Ett beslut om att inte avverka 

kan upphävas intill dess att träden förlorat allt värde. 

Om man vill förlänga omloppstiden, exempelvis genom 

lag, och man vill kompensera skogsägaren, uppstår problem 

om virkespriserna svänger. Om förlängningen innebär att en 

högkonjunktur inte kan utnyttjas, skall då extra kompen-

sation utbetalas? Om förlängningen medför att en oväntad 

prisuppgång kan utnyttjas, skall då staten ta pengarna? 

 

9.8.2   Den unga skogen 

Om en skogsägare åläggs att sluta med skogsbruk på ett 

nyplanterat område, blir hans förlust lika med planterings-

kostnaden. Det är avsevärt lindrigare att tvingas överge ett 

nyplanterat bestånd än att överge ett moget bestånd. 

Bruttokostnaden skulle bli ca 15.000 kr per hektar. 

 

9.8.3   Kalmark 

Exempel på kalmark är gammal betesmark och ängar. 

Antag att betesmarkens värde är noll samt att markens 

värde som skogsmark också är noll. Då är det inte någon 

kostnad att avstå från att plantera. Resurserna kan 

användas i någon alternativ verksamhet. 
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9.8.4   Jämn fördelning av skyddad skog 

Antag att det beslutas att en extra procent av landets 

skogar skall lämnas outnyttjad. Den skall ha samma 

sammansättning som skogen i övrigt. I kapitel 2 angavs det 

samlade marknadsvärdet till minst 530 miljarder kr. En 

procent härav är 5,3 miljarder kr.  

Ibland nämns 5 procent, som ett lämpligt mål. Ett 

sådant beslut kostar 26 miljarder kr. Årskostnaden utöver 

skötselkostnader blir en miljard kr om räntan är 4 procent. 

 

9.9  Sammanfattning och slutsatser 
Skogsägarna är styrda av bland annat skogsvårdslagen. 

Lagen innebär ett ingrepp i äganderätten. Motiveringarna 

har varit olika under årens lopp. Ett önskemål om att 

överlämna skog till kommande generationer har ofta varit 

vägledande. Att kunna ge arbete åt befolkningen har varit 

ett annat skäl. Vanligen har lagstiftningen varit inriktad på 

att nå ett intensivare skogsbruk. 

Den första lagen innebar krav på återväxtsåtgärder. 

Efterhand skärptes kraven. Yngre skog skyddades mot 

slutavverkning. Vid mitten av förra seklet kom 

tillämpningsföreskrifter, som innebar att skog, vars 

värdetillväxt realt var 3 procent eller däröver inte fick 

slutavverkas. Vid uppenbart otillfredsställande skogstillväxt 

skulle ny skog anläggas om den förväntade avkastningen var 

minst 2,5 procent. Omkring 1980 kom krav på röjning och 

gallring av yngre skog. Dessa krav har senare tonats ner. 

I skogsvårdslagen finns produktionsmålet kvar. Kravet 

på antalet plantor vid plantering synes vara för högt satt. 

Ett högre plantantal ger extra kubikmetrar, men dessa har, 

enligt vissa beräkningar, ett negativt värde. 

Numera är miljöhänsynen viktig. Miljövård kostar. Vid 

större intrång betalar staten ersättning, men en mycket stor 

del av natur- och miljövården sker på frivillig basis, utan 

någon ersättning från samhället. Sektoransvaret har förts 

över till de enskilda fastigheterna, i så måtto att skogsbruket 

kollektivt inte betalar för miljöhänsynen. 
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KAPITEL 10 
 
 

 

 

 

 

 

KOLSÄNKOR 
 

       I detta kapitel analyseras hur ett Bidrags-Avgifts-

System,  BAS, och liknande system, som har målet att öka 

virkesförråden i världens skogar, för att halten av koldioxid 

atmosfären inte skall öka, påverkar skogsbruket. Analysen i 

denna rapport visar att övergångstiden till ett nytt stedy 

state kan förväntas sträcka sig över mycket lång tid, troligen 

åtminstone 70 år. Den praktiska begränsningen torde vara 

att redan en minskning av avverkningarna med 30 procent 

kommer att medföra mycket stora prisökningar. Även vid 

dessa prisökningar kan världsekonomin påverkas negativt. 

Frågan är hur marknaden reagerar på nya relativpriser. 

       På lång sikt kan avverkningarna förväntas öka, vilket 

medför att priserna blir lägre än i en situation utan BAS, ty 

ett högre virkesförråd ger en högre tillväxt. I ett nytt steady 

state, när det nya, högre, virkesförrådet har nåtts, skall hela 

tillväxten avverkas, såvida det inte skapas evighetsskogar 

utan någon avverkning. Under hela övergångsperioden kan 

priserna förväntas sjunka.  

        Det är viktigt att påpeka, att om avverkningarna om ”b” 

år skall vara lika stora med BAS som utan BAS, kan vi 

också förvänta oss att priserna på efterfrågesidan kommer 

att vara lika höga, såvida inte åren med låg avverkning har 

lockat fram gångbara substitut. Innebörden är att hela 

avgiften kommer att slå på producentpriset, det pris, som 

skogsägaren får. 

        Tolkningen blir att först skall avverkningarna sänkas 

rejält, därefter skall de stiga, för att om, exempelvis, 70 år, 

vara på dagens nivå igen. Därefter skall avverkningarna öka 

lite till, detta då det högre virkesförrådet antas leda till en 
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högre tillväxt. Det kommer exempelvis att vara lönsamt att 

ha mer välslutna bestånd. En förlängd omloppstid innebär, 

inom vissa gränser, också en högre medelproduktion, ty åren 

med låg tillväxt i samband med nyanläggningen av ett 

bestånd får ett mindre genomslag. Om det blir en kraftig 

höjning av omloppstiden kan dock den genomsnittliga 

tillväxten sjunka. I vårt land torde effekten, enligt min 

bedömning, bli en ökad tillväxt om omloppstiden inte höjs 

med mer än 10-20 år. 

       De publicerade arbetena om kolsänkor synes i huvudsak 

behandla hur skogsägarna kommer att bete sig i stedy state. 

Denna rapport har fokus på hur skogsägarna bör agera dels 

under de första årtiondena med BAS, men också under 

”väntetiden” före BAS. Sannolikheten att BAS skall kunna 

införas ”över natten” torde vara låg. 

       BAS skulle innebära att de svenska skogsägarna skulle 

ta hänsyn till invånarna i andra länder. Hänsyn skall tas till 

klimatet i hela världen. För några årtionden var sådana 

tankegångar ovanliga, även om jag minns föredrag på 1960-

talet då det varnades för att alltför stora kalhyggen i 

Norrland skulle kunna medföra fler och kraftigare stormar 

över hela Nordkalotten.  

 
 

      10.1 Klimatproblemet 
      Forskare har kunnat se förändringar i jordens klimat. 

Upptäckterna är så alarmerande att frågan berörs i 

internationella konferenser och i statliga utredningar. I 

Handla för ett bättre klimat (SOU 2003:60) kan läsas: 

 

       Det råder vetenskaplig konsensus om att den globala 

genomsnittliga yttertemperaturen har ökat med 0,6 + 0,2oC 

under 1990-talet. Det har framkommit nya och starkare bevis 

för att den uppvärmning som ägt rum de senaste 50 åren är 

resultatet av ökade koncentrationer av växthusgaser, som 

orsakats av mänsklig aktivitet… 

 

       Den viktigaste växthusgasen är koldioxid. Det finns fler, 

exempelvis CH4 (metan) och N2O (dikväveoxid, lustgas). 
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Denna rapport behandlar enbart koldioxidproblemet. Jag 

följer därmed det ”spår”, som olika skogsekonomer har lagt. 

 

       Att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären utgör en väsentlig utmaning, som mänskligheten 

möter under 2000-talet,,,,Inom ramen för försöken att 

reducera effekterna av klimatförändringen kan Kyoto-

protokollet och EU:s nuvarande förslag till åtgärder endast 

ses som startpunkten på ett långsiktigt åtagande att minska 

utsläppen av växthusgaser (SOU 2003:60) 

 

       Kyotoprotokollet är en överenskommelse mellan olika 

länder. Kyotoprotokollet inkluderar en reduktion av 

utsläppen av alla de sex viktigaste växthusgaserna. 

       Koldioxidutsläppen är i högsta grad en kollektiv vara, 

förvisso en vara som ger negativa effekter, en ”public bad”. I 

en situation där marknaden inte fungerar, kan staten styra, 

genom lagstiftning eller med ekonomiska incitament. För 

kollektiva varor och negativa externa effekter, där effekterna 

i huvudsak kommer i andra länder, skälen svagare för det 

enskilda landet att vidta isolerade åtgärder. 

 

       En central uppgift för klimatpolitiken kan därför 

formuleras som att åstadkomma en s.k. internalisering av 

kostnaderna för produktionens och konsumtionens klimat-

påverkan, så att de företag och hushåll, som förorsakar den 

också får bära de fulla samhällsekonomiska kostnaderna 

……Eftersom klimatproblematiken kommer att kräva ett 

åtagande som sträcker sig över många decennier blir 

kostnaderna för olika styrmedel att reducera växthusgaserna 

av utomordentlig betydelse. 

 

       En av nationalekonomins tidigaste och mest robusta 

upptäckter är att när de relativa kostnaderna för att utföra 

en aktivitet skiljer sig år mellan individer, företag och 

regioner finns förutsättningar för att handel skall medföra 

fördelar för deltagande parter (SOU 2003:60). 
 

       Mängden koldioxid i atmosfären kan styras på olika 

sätt. Ett är att styra med bidrag och avgifter. Bidrag ges till 



 224 

dem, som ser till att mängden koldioxid minskar, avgifter 

drabbar dem, som vidtar åtgärder, som ökar mängden 

koldioxid. Denna rapport behandlar detta sätt, och berör 

endast ytligt andra möjligheter. 

       För skogsbruket gäller att skogen binder koldioxid, då 

en del av virket är kol. När virke förbränns, ruttnar, etc., 

frigörs koldioxiden. Skogen och skogsmarken binder ca 30 

procent av världens kol. Ett större virkesförråd binder mer 

kol. Skogsbrukets inriktning påverkar också kolbindningen i 

marken. 

 

       …I den våren 2002 antagna klimatstrategin har 

fastslagits att de svenska utsläppen….perioden 2008-2012, 

skall vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. 

 

       ..Som medlem av EU kommer Sverige att vara skyldigt 

att ansluta sig till och i svensk lagstiftning införa de i 

aktuellt EU-direktiv angivna reglerna för det EU-

gemensamma handelssystemet. 

 

       Sänkor definieras i klimatkonventionen som processer, 

aktiviteter eller mekanismer som avlägsnar en växthusgas… 

från atmosfären. Det kan exempelvis vara frågan om skog och 

mark som tar upp kol från atmosfären... (SOU 2003:60) 

 

       I detta kapitel diskuteras skogen som kolsänka., dvs.  

skogen och skogsmarken binder kol, och därmed koldioxid. 

 

     ..parterna skall i sina beräkningar räkna med de utsläpp 

respektive upptag som sker till följd av beskogning, 

återbeskogning och avskogning. Protokollet saknar dock 

definitioner på dessa aktiviteter och innehåller inte heller 

några regler för hur beräkningarna av utsläppens storlek och 

upptag skall göras...Hur (denna del)…skall tolkas har utgjort 

en av de svåraste förhandlingsfrågorna… 

 

       Kolsänkorna har den viktiga egenskapen att det saknar 

betydelse var i världen de finns. De gör lika stor nytta i 

Norrlands mest otillgängliga trakter som i storstädernas 
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parker.  En kolsänka är en spegling av ett koldioxidutsläpp 

och är en världsvid kollektiv vara. Om virkesförrådet ökar i 

Norrland, påverkas koldioxidhalten i atmosfären inte bara i 

Norrland, utan lika mycket i Skåne och i Kalifornien. Genom 

ett ökat virkesförråd binds mer koldioxid, dock bara till en 

viss gräns. Till sist nås ett jämviktsläge (Nylund, 1998): 

 

       Alla ”urskogar” befinner sig på lång sikt i balans, eljest 

skulle ju virkesvolymen öka oavbrutet. Alltså binder skogen 

lika mycket koldioxid genom sitt växande som den avger 

genom sitt multnande…Den ökade mängden koldioxid i 

atmosfären kommer inte enbart från fossila bränslen, utan 

till flera tiotal procent från avskogningen. I motsvarande 

mån utgör nyanlagd skog en ny kolsänka, dvs. binder in 

koldioxid. 

 

       I ett mycket långt perspektiv har regnskogarna böljat 

fram och tillbaka över jordens yta. …tiotusentals år, under 

föregående istid här i norr, för att finna att stora delar av 

Amazonas och Kongobäckenet täckta av savanner. Dagens 

regnskogar var begränsade till betydligt mindre områden, 

därifrån vandrade de ut igen när klimatet ändrades.   …tar 

det mer än några tiotusental år för att förödd skog skall 

återfå sin fulla rikedom – men här måste vi se även livets 

naturliga dynamik. Det finns inget ”optimalt” naturtillstånd; 

klimat, kontinenter, ekosystem och arter är stadda i ständig 

omvandling. 

 

       Men även i människans perspektiv har vi exempel på 

återställd skog. För drygt tusen år sedan låg stora delar av 

mayafolkets bosättningsområden på Yucatanhalvön under 

svedjebruk. När deras stolta ruinstäder återupptäcktes var de 

täckta av ”urskog” över murar och torn, bara en biolog kunde 

se att skogen innehöll fler pionjärarter,,,,, När Balboa som 

förste europé, på 1500-talet, korsade Panamanäset,….reste 

han genom ett land av dungar och savannen hållet öppet av 

flitigt gräsbrännande. Idag, sedan urbefolkningen i det 

närmaste har utrotats, har regnskogen återtagit landet, för 

att på nytt trängas tillbaka av andra odlare. 
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       Regnskogarna är idag hårt ansatta. Uppskattningsvis 

15,4 miljoner hektar tropikskogar avverkades mellan 1980 

och 1990, vilket innebar att en procent av skogsarealen 

försvann årligen. Under 1990-talet har takten ökat 

(Ebenhard, 1998). 

 

 

      10.2 Syfte och metod 
       Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur 

skogsägare och skogsbruk i Sverige påverkas om samhället 

ger bidrag till när kol binds i virkesförrådet och skogsägarna 

får betala avgift när virkesförrådet minskar. Påverkan sker 

på olika sätt.  

       Avgiften förväntas innebära att priset för virkesköparen 

stiger, medan priset för virkessäljaren faller (även om det 

kan inträffa att köparens pris stiger så mycket att även 

säljarens pris stiger). Hur stor del av avgiften, som köpare 

respektive säljare får möta beror på lutningarna på 

efterfråge- respektive utbudskurvorna. 

       Skogsägarens ekonomi påverkas initialt genom att 

värdet på virkesförrådet sjunker. Skogsägaren kan också 

registrera att en latent skuld uppstår vid övergången till 

BAS. Skulden skall betalas när virkesförrådet minskar. Den 

latenta skulden är lika med de avgifter, som skogsägaren 

skulle få betala om han avverkade hela virkesförrådet. I 

praktiskt skogsbruk händer detta knappast för hela 

fastigheten. För ett enskilt bestånd skall hela den latenta 

skulden betalas om beståndet kalavverkas. 

       Då priset på virke, när avgiften är betald, förväntas 

sjunka, sjunker också (den del av) markvärdet, som beror på 

virkespriser, planteringskostnader etc. På plussidan kommer 

ett markvärde, som uppstår för kalmark då nuvärdet av 

bidragen kommer att vara större än nuvärdet av avgifterna.  

Hur en övergång, netto, påverkar en skogsägare, kommer att 

vara beroende av bland annat skogens ålders-

sammansättning.  

       Om ett sådant system införs i hela världen, eller 

åtminstone i större delen av världen, kan priserna förväntas 

stiga kraftigt på kort sikt, men sjunka på lång sikt. Försök 
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görs att skatta storleken på prissänkningstakten samt hur 

detta påverkar skogsägarnas beteende. 

       Reglerna medför att det blir lönsamt för skogsägarna att 

ändra skogsbruket, för att utnyttja möjligheterna till bidrag 

och för att minska nuvärdet av utbetalda avgifter. Bestånds-

anläggning, skogsvård och omloppstid påverkas, kanske 

också valet av trädslag. Antagandet är att bidraget per m3sk 

är lika högt som avgiften per m3sk. 

       Påverkan på de svenska skogsägarna blir beroende av 

var det tänkta systemet införs. Analysen kan göras under tre 

olika antaganden. Det ena är att systemet införs i hela 

världen. Det andra är att systemet införs i hela världen 

utom i Sverige. Det tredje att endast Sverige inför ett system 

med bidrag och avgifter. I detta kapitel analyseras i 

huvudsak effekterna av att BAS införs i hela världen, plus 

något om effekterna om BAS införs endast i Sverige. De 

andra analyserna finns i (Håkansson, 2005). Där analyseras 

också effekterna under perioden före BAS, om skogsägarna 

räknar med att BAS skall införas, exempelvis att det blir 

lönsamt att något öka avverkningarna åren före övergången. 

       I förhållande till tidigare publiceringar görs analyserna 

mer ur skogsägarnas synvinkel. Skogsägarnas beteende 

påverkas i hög grad av förväntningar om framtida priser, 

etc. Analysen omfattar, utöver effekterna på virkesförråd och 

avverkningar inom normalskogsbruket, också effekterna på 

den ”icke normala skogen”, såsom skräpskogar, hagmarker 

samt därtill åkermarker. Påverkan på fastighetspriser 

analyseras.  

       Publicerade rapporter (exempelvis Gong & Kriström, 

1999) visar i huvudsak påverkan i steady state, dvs. när det 

nya systemet har anpassat sig i en ny långsiktig jämvikt. 

Jag behandlar i mycket stor omfattning ”övergångstiden”, 

som kan förväntas omfatta flera årtionden. Bidrag och 

avgifter skall locka till ett högre virkesförråd. Då måste 

avverkningarna minska under en övergångsperiod. Ett högre 

virkesförråd leder till en högre tillväxt. Det analyserade 

systemet lockar också till att nya marker beskogas. 

Efterhand minskar viljan att ytterligare höja virkesförrådet.  
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       Att öka virkesförrådet i världens skogar gör att mer 

koldioxid binds i biomassan för all framtid. Ju större virkes-

förrådet är, desto större är nyttan. 

       Vid Sveriges Lantbruksuniversitet pågår forskning om 

hur skogsbrukets inriktning påverkar mängden biobränslen 

och därmed möjligheterna att substituera bort olja och kol. 

Likaså undersöks hur kolbindningen i marken påverkas av 

skogsbruket. I denna rapport ”översätts” deras beräkningar 

till ekonomiska resultat. Ett införande av ett system med 

bidrag och avgifter torde innebära stora svängningar i 

avverkningarna. Detta påverkar även arbetsmarknaden, 

vilket kortfattat berörs.  

       Beräkningarna görs med givna antaganden om hur stor 

den latenta skulden blir om BAS införs. Beräkningar görs 

huruvida det svenska skogsbruket på makronivå skulle bli 

vinnare eller förlorare om BAS införs, samt vilka skogsägare 

som påverkas mest. 

 

 

10.3 Relevans och möjligheter 
       I referenslistan finns några exempel på att forskare 

(Cornelis van Kooten, Gong & Kriström) undersökt effek-

terna av kolsänkor, liksom olika möjligheter att få det större 

virkesförråd som eftersträvas, effekterna för skogsägarna, 

etc. Likväl kan frågan ställas: Finns några realistiska 

möjligheter att genomföra ett system med bidrag och 

avgifter, som i denna rapport har benämningen BAS, eller 

något liknande system?  

       Problemen är av olika slag. Administrativt BAS kräver 

en mycket god kännedom om virkesförråd, tillväxt och 

avverkningar. Bestämmandet av ”normförrådet”, dvs. det 

virkesförråd utifrån bidrag och avgifter skall bestämmas, 

skulle få en mycket stor betydelse. 

       Uppgifterna behöver uppdateras fortlöpande. Därför är 

skogsägarnas optimala beteende när BAS förväntas bli infört 

om ett antal år blir ett intressant framtida forsknings-

område, om en sådan övergång upplevs som aktuell. Hur 

”extraordinära händelser” som stormfällningar, torka och 

insektsangrepp skall behandlas är svårlösta frågor.  
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       Bidrag och avgifter skall helst ges endast när avvikelser 

sker från ”normal utveckling”. Skogsägare skall få bidrag en 

extra ökning av virkesförrådet. Den normala ökningen av 

virkesförrådet, som kommer efterhand som en plantering 

blir äldre, skall inte subventioneras. Endast den ökning av 

virkesförrådet som följer av att omloppstiden är längre än 

den normala skall premieras. I praktisk tillämpning tvingas 

man oftast ge bidrag för all ökning. Exempelvis gavs 

gallringsbidraget till alla som gallrade, inte bara till dem, 

som gallrade ”extra” (Håkansson, 1986). 

       Den ekonomiska delen av problemen består av staternas 

kostnader för BAS. Om kostnaderna för jordbrukspolitiken 

sätts som tak för vad som BAS får kosta, räcker detta i 

många länder. Det visas att de årliga bidragen i Sverige kan 

komma att uppgå till i storleksordningen 6-9 miljarder kr 

per år. Då BAS innebär att belöningen till skogsägarna ges i 

form av räntefria lån motsvarar detta utestående lån på 200-

300 miljarder kr. Så stora lån kan ge problem, exempelvis 

påverkas penningmängden. 

       Kolsänkorna är en kollektiv vara på världsnivå. Sveriges 

befolkning utgör mindre än 0,2 procent av världens befolk-

ning. Mer än 99,8 procent av nyttan av en ökad kolbindning 

skulle hamna utomlands. I många länder har man högre 

välfärd än i vårt land. Bara en del av den nytta som 

kolbindningen gör skulle kunna klassificeras som U-hjälp. 

Sveriges vilja att genomföra BAS på egen hand torde därför 

vara liten. Beslutsfattarna i Sverige kan dock vilja vara 

föregångare och hoppas att andra länder skall följa efter.  

       Skall kolsänkorna bli effektiva i ett världsperspektiv 

krävs att BAS genomförs i, åtminstone nästan, hela världen. 

Om exempelvis halva världen genomför BAS, medan den 

andra halvan låter bli, är den troliga utvecklingen att 

minskade avverkningar i den ena halvan motverkas av 

ökade avverkningar i den andra halvan av världen. 

       Antag exempelvis att man i ”BAS-området” initialt 

sänker avverkningarna med 50 procent, varefter avverk-

ningarna under en femtioårsperiod rätlinjigt återgår till de 

normala, medan man utanför BAS-området i stället ökar 
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avverkningarna med 30 procent initialt, varefter 

motsvarande minskning sker. 

       Efter 50 år kommer man inom BAS-området att ha ökat 

virkesförrådet med 12,5 årsavverkningar medan man 

utanför BAS-området har minskat sitt virkesförråd med 7,5 

årsavverkningar. På världsnivå har virkesförrådet ökat med 

2,5 årsavverkningar. Det kommer att ha blivit mycket skrik 

för lite ull. Alternativet med BAS i hela världen måste därför 

ses som det relevanta alternativet. 

       De beräkningar, som redovisas, är i huvudsak utförda 

med antaganden om bidrag och avgifter, som medför att 

avverkningar även fortsättningsvis kommer att ske i det 

svenska skogsbruket. Det kan invändas att beräkningarna i 

en större utsträckning borde ske med högre värden på bidrag 

och avgifter. Ekonomisk teori säger att avgifter för en skada, 

exempelvis för koldioxidutsläpp, bör vara lika höga i alla 

branscher (Brännlund och Kriström 1991). Om skadan är 

lika stor oberoende av varifrån den kommer, skall avgiften 

vara lika stor för alla. Bidraget till skogsägare som binder 

ett kilo koldioxid skall vara lika högt som avgiften är för 

bilisterna när de släpper ut samma mängd koldioxid. En 

sådan strikt tillämpning skulle medföra så höga bidrag och 

avgifter att mycket stora delar av Sverige skulle täckas av 

evighetsskogar, dvs. skogar som aldrig kommer att avverkas. 

De minskade avverkningarna skulle leda till så stor 

påverkan inom olika sektorer att dessa skulle bli omöjliga 

att förutse. Detta förklarar  valda nivåer på bidrag/avgifter. 

       Att kolsänkor så mycket förekommer i den 

skogsekonomiska litteraturen förklaras bland annat av 

(Hoen och Solberg, 1994): 

 

1. Biomassan i träd binder stora kvantiteter kol, och 

därmed koldioxid. 

2. Kolsänkor i skogen ökar flexibiliteten, vilket är viktigt 

i en värld med osäkerhet. Om man i framtiden kommer 

fram till att man inte behöver binda koldioxid, kan det 

sparade virkesförrådet användas. Kostnaderna behöver 

inte bli så stora. 

3. Skogsproduktion har en känd produktionsprocess. 



 231 

 

       Författarna förbigår problemen med att mäta hur olika 

trädslag, olika avverkningssätt etc. påverkar den totala 

kolbindningen. 

       BAS kan innebära exempelvis stora förändringar i 

avverkningarna, både uppåt och nedåt. Det kan bli lönsamt 

att avverka i de idag frivilligt avsatta områdena. Kraftiga 

svängningar i avverkningarna påverkar arbetsmarknaden. I 

analysen bortses, i huvudsak, från dessa problem. 

 

 

10.4 Avgifter och subventioner 
       Produktion kan styras på olika sätt. Viktigast är (Pihl, 

2003): 

 

a. Administrativa styrmedel.  Det går att lagstifta om en 

längre omloppstid. 

b. Bidrag och avgifter. Detta system analyseras i denna 

rapport. 

 

       För att få en optimal styrning är rekommendationen att 

avgiften för den som smutsar ner skall vara lika stor som 

värdet av den marginella skada han gör. Den, som gör nytta, 

exempelvis genom att ta bort ett skadligt ämne, skall få 

motsvarande bidrag. 

       Vi antar att ett kilo koldioxid i atmosfären varje år gör 

en skada, som värderas till c kr (vi bortser från hur c skall 

fastställas). Koldioxiden kan antas vara kvar i all framtid, 

varför värdet av utsläppet blir nuvärdet av c kr, och lika med 

c/r kr, där r är räntesatsen. Vi låter c/r vara lika med B. 

       Om skogsägarna kan binda ett kilo koldioxid, så skall de 

få ett bidrag med B kr. När han avverkar (och antas inte 

längre binda koldioxid), skall en avgift på B kr betalas. 

       Vanligen är det billigt att binda lite koldioxid till, exem-

pelvis genom att förlänga omloppstiden ett år. Efterhand 

stiger kostnaden för att binda ytterligare ett kilo alltmer. 

Till sist överstiger kostnaderna för att binda koldioxid 

nyttan. Då har vi nått den optimala kolbindningen i skogen. 



 232 

 10.4.1. Substitutioner 

        Om BAS medför att målet, mer kolbindning i skogen, 

nås, måste avverkningarna åtminstone initialt minska. 

Priserna på skogsprodukter kommer att stiga. Det blir 

lönsamt för pappersproducenterna att använda mer 

returpapper. Konsumenterna märker att då papperet blir 

dyrare, blir tidningarna dyrare. Man överger pappers-

tidningarna och nöjer sig med tidningarna på nätet. 

 

 

10.5 Hotellings princip 
       Det finns en teori om prisutvecklingen på icke 

förnyelsebara naturresurser, exempelvis olja, som heter 

Hotellings princip efter sin upphovsman (Hotelling, 1931). 

Innebörden är att priset på naturresursen kommer att stiga i 

en takt som motsvarar förräntningskravet, räntan. 

Förväntningarna om framtida priser har, enligt denna teori, 

stor betydelse för priset idag. 

       Antag exempelvis att man tror att priset per ton olja 

kommer att vara 100 penningenheter om 10 år. Skall man 

då sälja oljan idag, eller skall man vänta i 10 år? 

Förräntningskravet är 4 procent. 

       Nuvärdet av 100 penningenheter utfallande om 10 år är 

67,56 penningenheter. Om priset idag är högre än detta 

belopp, gör man bäst i att sälja, utvinna, oljan idag. Ägaren 

av oljan kan därigenom flytta om sin förmögenhet och få en 

högre avkastning. 

       Hotellings princip visar vilken prisutveckling som ger 

samma lönsamhet, mätt som nuvärde, vid ett antagande om 

ett givet pris någon gång i framtiden. Det är då precis lika 

fördelaktigt att utvinna oljan vid varje tidpunkt. 

       För skogsbruket måste Hotellings princip omformuleras 

något. Skogen växer, men med en, åtminstone efterhand, 

avtagande takt. Frågan kan likväl ställas: Vid vilken pris-

utveckling blir det lika lönsamt, mätt i nuvärde, att avverka 

skogen under period 1 som under period 2, period 3, etc. 
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10.5.1 Olika räntekrav i olika länder 

       Om priserna stiger när BAS införs, för att därefter 

sjunka i en samma takt i hela världen, är det mest lönsamt 

att tidigarelägga avverkningarna för dem, som har det 

högsta förräntningskravet. 

 

 

10.6 BAS införs i hela världen 
        En viktig slutsats i detta kapitel, och i många artiklar 

skrivna i ämnet, är att omloppstiden påverkas mycket om 

BAS, eller liknande system, införs. Så torde det bli. Men hur 

lång tid kommer det att ta att nå ett nytt långsiktigt 

jämviktsläge? Marknadskrafterna, dvs. prisändringarna, 

medför att avverkningarna inte upphör helt under de år då 

omloppstiden skall förlängas. Det blir en långvarig process 

då en del av tillväxten sparas. För vissa skogsägare kan det 

vara lönsamt att inledningsvis göra tvärtom. I detta och de 

närmast följande avsnitt görs försök att kvantifiera hur 

stora prisändringarna kan förväntas bli och vilka 

volymeffekter, effekter på arbetsmarknaden samt de 

regionala effekter detta ger. Analyserna måste göras först på 

kort sikt, därefter på lång sikt, varefter tidsperioden fram 

till det nya långsiktiga jämviktsläget analyseras. Först 

analyseras effekterna av en oväntad reform, därefter 

effekterna av en väntad reform. 

       En förlängning av omloppstiden leder på kort sikt till att 

avverkningarna minskar. Påverkan kan bli drastisk 

(Håkansson, 2002). Skall omloppstiden höjas med 10 år 

under en 20-årsperiod, måste slutavverkningsarealerna 

halveras under denna period. BAS innebär fördelar för 

skogsbruket, vilket medför att skogsbruket intensifieras. 

       En reservation får göras för de fall då BAS medför att 

det aldrig blir lönsamt att avverka och tillvarata virket. 

         Oberoende av om en reform med ekonomiska styrmedel 

för att påverka kolsänkornas storlek gäller enbart i Sverige 

eller i hela världen, kommer reformen att påverka pris-

bildningen på virke för de svenska skogsägarna. Skill-

naderna mellan de olika möjligheterna för ett genomförande 

av BAS är stora.  
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       Den påverkan som BAS ger för skogsägarna är av en 

synnerligen komplex natur. Litteraturen talar om minskade 

avverkningar på kort sikt, vilket ger prisökningar. En trolig 

låg priselasticitet för skogsprodukter medför att även en 

liten minskning av avverkningarna leder till en kraftig 

prisstegring. Kommer skogsägarna då att hålla igen på 

utbudet? Om avverkningarna minskar helt marginellt, 

förlängs tiden för att nå den tänkta längre omloppstiden. 

 

 10.6.1 Effekter på priserna 

        Om BAS införs i hela världen, exempelvis med a = 100, 

skulle detta leda till högre priser på skogprodukter. BAS 

skulle locka till lägre avverkningar. Priserna skulle stiga så 

mycket att nödvändiga kvantiteter avverkades 

       Antag att dagens massapriser är ett långsiktigt 

jämviktsläge, dvs. det visar de priser, som behövs för att ge 

nödvändig lönsamhet i alla led. Om priset på skogsråvaran, 

på rot, höjs med 100 procent behöver, ceteris paribus, priset 

på massaved stiga med 40 procent och priset på pappers-

massa stiga med 15 procent. 

       För sågverken gäller att virkeskostnaden är ca 65 

procent av de totala kostnaderna (Löndahl, 2004). I timmer-

priset är avverkningskostnaderna ca 20 procent. Om priset 

på timmer, på rot (det pris som används i skogliga kalkyler) 

stiger med 10 procent, stiger kostnaden för det sågade virket 

med föga mer än 5 procent, ceteris paribus. 

       Priselasticiteten har betydelse bl.a. för skogsbrukets 

totala intäkter. Om priselasticiteten är minus ett får skogs-

bruket på makronivå samma intäkter oberoende av vilken 

kvantitet som avverkas. Resultatet behöver inte gälla för en 

enskild fastighet. 

       Om priselasticiteten är mindre än ett, absolut sett, leder 

en mindre utbjuden kvantitet till en så kraftig prisstegring 

att totalintäkten till skogsbruket stiger.  

       Hela höjningen av virkespriserna behöver på kort sikt 

inte drabba den slutgiltige konsumenten.  Vinstnivån inom 

skogsindustrin kan sjunka. På lång sikt måste vinstnivån 

återställas. 
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10.6.2 Efterfrågans priselasticitet 

       I kommande bräkningar antas ofta att priselasticiteten 

är minus ett. Ett skäl är att Wibe (2001) skriver just: Detta 

är ett vanligt antagande. Ett annat skäl är att redan vid en 

elasticitet på minus ett nås intressanta resultat. 

       Bioeneriutredningen (2004), har låtit SLU (Sveriges 

Lantbruksuniversitet), göra en del egna beräkningar. Dessa 

visar på lägre elasticiteter. För massaved beräknas efter-

frågans priselasticitet till -0,003 på kort sikt och till -0,004 

pålång sikt. Massaindustrin skulle köpa nästan lika mycket 

massaved oberoende av vilket pris som gäller.  

       I många beräkningar antar jag att avverkningarna 

sjunker med 30 procent, så att BAS gör en märkbar effekt 

som kolsänka. Vid priselasticiteten -0,003 skulle priset på 

massaved stiga 10 000 procent, dvs. priset skulle hundra-

faldigas. Bioenergiutredningens resultat verkar därvidlag 

inte troliga. Normalt gäller inte heller beräkningar om 

elasticitet över så stora intervall. Redan vid en prisstegring 

på 100 procent, ceteris paribus, skulle inte industrin täcka 

sina rörliga kostnader. 

 

10.6.3 Utbudets priskänslighet 

       Bioenergiutredningen (2004), anger sågtimrets egenpris-

elasticitet till 0,37. Förklaringen anges dels till att apte-

ringsgränserna ändras, ty massavedsutbudet sjunker med 

0,05 procent när timmerpriserna stiger en procent. Skogs-

ägarna kan också välja att ta mer timmerrika bestånd om 

timmerpriserna är goda. Bioenergiutredningen försöker dock 

inte att mäta förväntningarnas påverkan på virkesutbudet. 

 
 

  10.7 Hur påverkas priser och prisförändringar   
       I detta avsnitt skall vi binda samman resultat från 

tidigare avsnitt, och än mer visa hur stora prisändringar och 

kvantitetsförändringar kan förväntas bli. Antag att BAS 

införs i hela världen. Då minskar utbudet av virke. 

       Antag att priselasticiteten på rotstående skog är minus 

ett. Priserna stiger 42,83 procent, och efterfrågad kvantitet 
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minskar med 30 procent. För att balans på marknaden krävs 

att utbudet (avverkningarna) minskar lika mycket. 

       Avverkningarnas antas sedan stiga rätlinjigt under b år 

fram till den gamla nivån. Vi kan då räkna fram antalet 

sparade årsavverkningar, eller årstillväxter, D, som en 

funktion av b. Vi förutsätter att tillväxten är oförändrad. 

       Vi har antagit en initial prishöjning på 42,86 procent. 

Om priserna vid tidpunkten b åter skall vara på 

utgångsnivån, kan vi beräkna dels antalet sparade 

årstillväxter, dels genomsnittlig prissänkning. Antalet 

sparade årstillväxter är beräknade enligt formeln: 

  

D =  0,3 x b/2 

 

Resultaten visas i tabell 10.1. 

 

Tabell 10.1. Samband mellan sparade årstillväxter, D,  

och antalet år, b, intill dess att avverkningarna åter är 

normala, samt behövlig prissänkningstakt i procent, 

p´,  för att priserna skall vara tillbaka på ursprungs-

nivån efter b år.  

Antal sparade årstillväxter     b        p´          

                     1,5                      10       3,50 

                     3                         20       1,77 

                     4,5                      30       1,18 

                     6                         40       0,89 

                     7,5                      50       0,71           

                     9                         60       0,59 

                   10,5                      70       0,51 

                   12                         80       0,44 

                   13,5                      90       0,40 

                   15                       100       0,36 

 

Prissänkningstakten, p´ har beräknats enligt formeln: 

p´ = p” – 1 samt 1,4285 x p”b = 1 

 

       Det skulle ta 100 år innan dess virkesförrådet har ökat 

med 15 årstillväxter. Med hänsyn till att ett högre virkes-
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förråd, gödsling, etc. kan ge en högre tillväxt, kan kanske 70 

år vara ett mer realistiskt värde. 

       15 årstillväxter är en godtyckligt vald nivå på ökningen i 

virkesförrådet. Litteraturen ger antydningar om att effekten 

skulle bli större (Gong & Kriström, 1999, Wibe, 2001). Än 

mer antyds att övergångstiden skall bli kortare. Effekten 

måste då bli att avverkningarna initialt måste minska mer 

än med 30 procent, varför prisstegringarna måste bli större, 

initialt (om antagandet om priselasticiteten stämmer). 

Prisfallet, åter till ursprungspriserna och på en kortare tid, 

måste bli snabbare. Om ”marknaden” tror på snabbare 

prissänkningar, är det svårt att motivera att spara skogen! 

Skogsekonomerna måste ju påpeka för skogsägarna att när 

D, respektive b, har nåtts, är priserna tillbaka på den 

ursprungliga nivån.  

       Det kan ifrågasättas hur andra sektorer klarar en 

snabbare ökning av virkesförrådet, som innebär en större 

minskning av avverkningarna. 

       En kraftig prisstegring, som ger förväntningar om 

kraftiga prissänkningar kan medföra att en del skogsägare 

väljer att gå mot strömmen och öka avverkningarna. Detta 

gäller i synnerhet om priserna initialt stiger mer än 

avgifterna. Rädsla för än mer höjda avgifter kan också 

medföra att skogsägare lockas till ökade avverkningar.  

       Om priselasticiteten är så låg som minus 0,2 kommer en 

önskad sänkning av avverkningarna med 30 procent att leda 

till en prisstegring på 150 procent. Priserna kommer att mer 

än fördubblas. Skogsägarna vet att priserna efterhand kom-

mer att sjunka åter till ursprungspriserna, och mer därtill, 

såvida inte BAS leder till att stora delar av världens skogar 

blir evighetsskogar. De styrandes stora problem blir att få 

skogsägarna till att inte utnyttja de tillfälligt höga priserna. 

       Gödslingens lönsamhet är störst om bestånden gödslas 

en gång ca 10 år före slutavverkningen. De ekonomiska 

kalkylerna för gödsling påverkas i mycket ringa grad av 

BAS. Att BAS innebär att man får bidrag i, exempelvis, 10 

år för att därefter få betala tillbaka beloppet vid 

avverkningen, medför ingen större vinstökning. 
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10.8 Hur högt kan virkesförrådet höjas 
       Det svenska virkesförrådet är ca 3 000 miljoner m3sk. 

Tillväxten är ca 120 miljoner m3sk. Under senare år har 

avverkningarna varit ca 100 miljoner m3sk. I Blekinge är 

det genomsnittliga virkesförrådet ca 200 m3sk per hektar, 

medan tillväxten är ca 8 m3sk per hektar. 

       Genom att förlänga omloppstiden ökar det genom-

snittliga virkesförrådet (Håkansson, 2002). Om därtill 

kalmarkstiden förkortas, tätare skogar anläggs, etc. kan det 

möjligen gå att höja virkesförrådet till det dubbla. I 

praktiskt skogsbruk kan det vara svårt att spara mer än 

halva tillväxten. Det skulle då ta ca 50 år att nå det dubbla 

virkesförrådet. 

       Ett skogsbruk med BAS-inriktning innebär att stora 

virkesförråd ingår som en begränsning i skogsskötseln. Två 

situationer kan analyseras.  

       När nya bestånd skall anläggas kan relativt stora 

vinster göras genom att ha en kort tid med kalmark. Om den 

tillämpade omloppstiden, mätt från beskogning till slut-

avverkning, är 100 år, påverkar varje år med kalmark det 

genomsnittliga virkesförrådet med ca en procentenhet. 

Betydande arealer föryngras senare än vad Skogsvårdslagen 

säger. Likaså är många plantskogar alltför glesa, om målet 

är att nå en hög volymproduktion (SUS2001, Rapport 8 D). 

       För att höja virkesförrådet i landet (men inte per hektar) 

kan exempelvis en miljon hektar åker och betesmark 

överföras till skog. Då ökar skogsarealen med ca 4 procent. 

Med hänsyn till att det är bättre mark, torde den möjliga 

tillväxten öka med ca 6 procent. 

       Vid anläggning av nya bestånd kan en högre tillväxt fås 

genom att plantera tätare. Skillnaderna är dock relativt 

måttliga (Meddelande 10-1998). När skogen har nått någor-

lunda slutenhet efter några år, dvs. träden utnyttjar marken 

produktionsförmåga, är tillväxten relativt oberoende av 

virkesförrådets storlek. Dagens gallringar är, med gamla 

mått mätt, starka. Upp till 30 procent av virkesförrådet tas 

bort vid varje gallring. Därigenom kan avverknings-

kostnaderna hållas nere.  
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       Röjningar och gallringar genomförs av olika skäl. Ett är 

att överföra tillväxten till kvalitativt bättre stammar. Träd 

med låg kvalié bör avvecklas så tidigt som möjlig. Om inte a 

sätts mycket högt, torde detta gälla även i framtiden. 

       Den stora påverkan på det genomsnittliga virkesförrådet 

erhålls om omloppstiden förlängs. Biologiskt är detta inget 

problem. I praktiskt skogsbruk slutavverkas skogen i sin 

ungdom, långt före det att halva den möjliga livstiden har 

nåtts. Problemet att äldre granar lätt angrips av röta, vilket 

torde vara den viktigaste spärren för en förlängning av den 

genomsnittliga omloppstiden med mer än 30 år i sydsvenskt 

granskogsbruk. Vid den senaste större revideringen av 

skogsvårdslagen sänktes den lägsta tillåtna slutavverk-

ningsåldern. Det är ingen revolutionerande tanke att 

omloppstiden förlänga omloppstiden med minst 10-20 år. 

       Slutsatsen blir att en möjlig fördubbling av det svenska 

virkesförrådet måste ta tid. Hur snabbt denna ökning sker 

beror till stor del på om BAS genomförs i bara Sverige eller 

om BAS gäller för hela världen. I denna rapport har antagits 

att virkesförrådet kan öka med 15 årstillväxter, ca 1 800 

miljoner m3sk, dvs. med ca 50 procent.  Om BAS genomförs 

bara i Sverige, kommer de svenska priserna att påverkas 

bara i ringa grad, varför virkesförrådet höjs snabbare. Om 

BAS inte genomförs i Sverige finns ingen anledning att höja 

virkesförrådet här. I stället skall vi utnyttja de tillfälligt 

höga världsmarknadspriserna. 

 

10.9 Att värdera koldioxid 
       Det förutsätts i de följande beräkningarna att skogs-

ägaren får bidrag det år virkesförrådet ökar, medan avverk-

ning medför att bidraget betalas tillbaka i form av en avgift. 

Egentligen skulle inte avverkningen ge en direkt avgifts-

betalning, då kol bundet i exempelvis sågat virke som 

används till byggnation binder kol under många år. 

Hultkrantz (1991) anger att det i genomsnitt tar 30 år innan 

kolet frigörs. Det antas att kolbindningen är bunden till 

virkesförrådet. I senare beräkningar släpps detta antagande. 

       Hultkrantz (1991) anger att 1 m3sk motsvarar 1,4 m3 för 

att hänsyn skall tas till grenar och rötter, som också binder 
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kol. Multiplikation med 0,4 ger torrsubstansen i ton. Av 

denna är 49 procent kol. Ett ton kol ger 3,70 ton koldioxid. 

Härav följer att en m3sk=1,01 ton koldioxid. 

       År 2008 var skatten på koldioxid 101 öre per kg. Därav 

följer att bidraget per sparad m3sk borde vara något över 

1000 kr. Avgiften per avverkad m3sk skulle vara lika hög! 

       Om så höga avgifter införs, så blir det knappast några 

avverkningar. Backeús et al (2003) anger att redan vid 

avgifter på 80 kr per m3sk blir det inga avverkningar i 

Västerbottens län. Mina beräkningar ger annorlunda resul-

tat, gränsen för avgifter i södra Sverige är vid ca 550 kr. 

Skillnaden torde bero på olika virkespriser och olika tillväxt. 

Upphör alla avverkningar skapas, efterhand, evighets-

skogar. Höjda virkespriser kan förhindra detta. 

       Antag att BAS införs, så att en skogsägare, för varje 

kubikmeter, får 1.000 kr i bidrag. Tillväxten antas vara lika 

hög varje år efter en plantering, fram till slutavverkningen. 

Vid avverkningen får han betala 1.000 kr i avgift per 

avverkad kubikmeter. Nuvärdet beräknas över oändlig tid. 

Detta nuvärde kallar vi B. 

       Nuvärdet stiger, ju längre omloppstiden blir, detta då 

nuvärdet av utbetalningarna av avgifterna då sjunker. Som 

vid alla beräkningar av denna typ, sjunker nuvärdet när 

räntan stiger. 

 

Tabell 10.2. Nuvärdet av 1.000 kr per år i inbetalning,     

                     minus en utbetalning på (n x 1000 kr) i  

                     slutet av varje omloppstid, i oändlig tid.  

                     Motsvarar B, när aq = 1.000. n är   

                     omloppstiden, a= avgift/bidrag  per m3sk,  

                     q = tillväxt per år. 

   

r          n  20        50           65            75          100        200 

0,02                20.443    24.785     28.045    33.987 

0,03                18.558    22.185     24.162    27.845     33.243 

0,04                16.813    19.490     20.820    22.980 

0,05                15.223    17.154     18.017    19.234 

0,08    7.037  
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       Om det gäller en tidigare inte skogsbevuxen mark, 

exempelvis betesmark, där tillväxten är 6 m3sk per hektar, 

skulle BAS innebära att systemet skulle ge ett rejält B. Vid 

en omloppstid på 100 år, vid räntesatsen 3 procent, blir 

summa B 6x27.845=167.070 kr. Allt enligt tabell 10.2. 

       Efter 100 år kan skogsägaren göra kalkylen: Skall jag 

avverka. Då finns 600 m3sk, vilket skulle ge en avgift på 

600.000 kr. Det är inte lönsamt att avverka, såvida inte 

priserna har stigit till minst (600.000-167.070) kr, dvs. till 

722 kr per kubikmeter. 

       Om inte priserna på virke någon gång under 

omloppstiden medför att: 

 

       Försäljningsintäkten + Summa B > Avgiftsinbetalning,  

 

är det lönsammast att ha evighetsskog. 

 

       I ekonomin utan BAS skall det skogsbruk bedrivas, som 

maximerar markvärdet, V. Med BAS skall han också ta 

hänsyn till B. V+B, som vi kallar M, skall maximeras. 

Maximeringsvillkoret är att: 

 

Räntevinsten av att senarelägga avgiftsinbetalningen ett år 

plus värdetillväxten skall förränta dels virkesförrådet, dels 

M.   

     (Utvidgad Faustmanns formel) 

 

        Virkesförrådets värde skall mätas som värdet efter det 

att avgifterna har betalats. 

       Värdetillväxten består av tredelar, volymdelen, 

kvalitetsdelen och prisförändringsdelen. När virkesförrådet 

närmar sig den maximala volym, som marken kan bära, går 

volymtillväxten mot noll. Kvalitetsdelen är att grövre virke 

betalas bättre (upp till en viss gräns) medan virke med röta 

betalas sämre. Prisändringarna antas bero på marknads-

krafterna, dvs. utbud och efterfrågan. 

        Omläggningen till BAS torde initialt innebära att 

avverkningarna sjunker, varför priserna stiger. Efterhand 

förväntas avverkningarna stiga, varför priserna kan 
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förväntas sjunka, förvisso med en okänd hastighet, redan 

strax efter det att införandet av BAS har gett en prishöjning. 

       Omloppstiden kan, även på de bästa markerna, för-

längas till oändligheten. Det blir aldrig lönsamt att avverka. 

Antag att det i ett gammalt bestånd per hektar finns 1 000 

m3sk á 400 kr, dvs. beståndets värde är 400.000 kr. 

Markvärdet, M, är 150.000 kr. Är avgiften 600 kr per m3sk 

skulle en avverkning inte vara lönsam. Det frigjorda virkes-

kapitalet täcker inte utbetalningen av avgifterna ens när 

hänsyn tas till det frigjorda markvärdet. 

       BAS kan göra det lönsamt att ändra skogsbrukets 

intensitet, dvs. plantera tätare, etc. för att få ett högre årligt 

bidrag. Detta kompenseras delvis av att lika mycket skall 

betalas tillbaka som avgifter längre fram i tiden, men 

utfallet blir ett högre nuvärde, då betalningar nu värderas 

högre än betalningar senare. Det är lönsamt att utnyttja den 

nu dyrare marken intensivare. 

       Omloppstiden beror också på dimensionsutveckling, etc. 

BAS medför att det blir lönsamt att plantera tätare, röja 

senare m.m. Då blir dimensionsutvecklingen långsammare, 

dvs. träden blir inte så grova, vilket sannolikt medför att det 

blir lönsamt att ytterligare förlänga omloppstiden. Då 

omloppstiden påverkas olika mycket för olika trädslag, kan 

BAS medföra att valet av trädslag ändras. 

       I många beräkningar antas att värdetillväxten i procent 

sjunker sakta, med 0,05 till 0,1 procentenheter per år 

       Att omloppstiden förlängs rejält om system liknade BAS 

införs är den gängse uppfattningen i litteraturen. Wibe 

(2001) sammanfattar olika studier med att den s.k. optimala 

omloppstiden….kommer att påverkas högst väsentligt. Om a 

sätts till 200, skulle den optimala omloppstiden förlängas 25-

30 år. Återigen; Skall omloppstiden förlängas, måste 

slutavverkningarna minska. Om slutavverkningarna sänks 

med 25 procent, tar det 100 år innan omloppstiden höjts från 

75 till 100 år. Om timmerflödet till sågverken sänks med en 

fjärdedel, över hela världen, torde priserna påverkas rejält. 

        Gallringarnas lönsamhet kommer att minska. I 

jämförelse med kalkylen utan BAS, skall ett belopp betalas 

in vid gallringstidpunkten. Visserligen slipper man betala in 
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detta belopp vid en senare tidpunkt, men nuvärdet vid 

gallringstidpunkten är större. Alla gallringar behöver inte 

försvinna, men mängden gallringar kommer att minska. 

 

 

      10.10 Beräkningarna 
       Antag att vi har ett hektar skogsmark. Tillväxten är 8 

m3sk per hektar, och konstant. Ingen gallring sker. Värdet 

av varje kubikmeter varierar över tiden. Initialt stiger 

värdet genom att virket blir grövre. Efterhand medför röta, 

övergrova dimensioner etc. att värdet sjunker. Vårt bestånd 

är 75 år och har virkesförrådet 600 m3sk. 

        Strax före övergången gör skogsägaren kalkylen, allt 

enligt Faustmanns formel och förräntningskravet 3 procent: 

 

Virkesförrådets värde: 600 x 400 = 240.000 kr 

Värdetillväxt: 8 x 400 + 608 x 7,11 = 7.523 kr  (7,11 är 

                                  värdetillväxt per m3sk = 1,7775 procent) 

Markvärdet är 11.000 kr, under antagande om att plantering 

kostar 13.000 kr och röjning (nuvärdesberäknad) 3.150 kr. 

 

Värdetillväxten skall vara större än förräntningskravet för 

virkesförråd plus mark, dvs. 7.523  > 7.530. Så är det inte. 

Beståndet skall avverkas. 

 

       Så införs en avgift. Priselasticiteten antas vara minus 

ett för virke, på efterfrågesidan. Avgiften sätts så att avverk-

ningarna sjunker med 30 procent. Då stiger priserna med 43 

procent.  Det nya priset blir 572 kr per m3sk. Vi antar att en 

del av avgiften får bäras av skogsägarna. 

       Antag att det behövs en avgift 250 kr för att få den 

önskade effekten. Köparna får betala 172 kr mer, varför 

skogsägarna erhåller 78 kr mindre per kubikmeter. 

       Vi antar att avverkningarna initialt sjunker med 30 

procent, men därefter ökar rätlinjigt, så att de efter 40 år är 

lika stora med BAS som utan BAS. Om 40 år antas därför 

priset för köparna åter vara 400 kr per m3sk (plus tillägg för 

grövre virke), varför säljarna erhåller endast 150 kr.  
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       Skall priset, för köparen, sjunka från 572 till 400 kr på 

40 år, blir den årliga prissänkningen 0,89 procent. 

       Så införs BAS ”över natten”. Skogsägaren gör kalkylen, 

vid ett räntekrav på 3 procent: 

 

Beståndets värde, netto =  600 x 322 =193.800 kr 

Latent skuld = 600 x 250 = 150.000 kr 

Markvärde, V = -5.000 (beräknat vid en ungefärligen of.  

                                        omloppstid) 

Markvärde, B = 48.300, vid omloppstiden 75 år. 

 

Värdet var före BAS virkesförrådet 240.00 kr och marken 

11.000 kr, sammanlagt 251.000 kr. 

Dagen efter övergången 193.800 – 5.000 + 48.300 = 239.100 

kr, dvs. 11.900 kr lägre. 

 

I den nya kalkylen skall tas med:  

 

Värde av en med ett år senarelagd skuld =  

0,03 x 150.000 = 4.500 kr 

 

Värdetillväxt, volym = 8 x 322 =2.576 kr 

Värdetillväxt, kvalité = 608 x 0,01775 x 572 = 6.182 kr 

Prissänkning = 0,0089 x 353.958          =-3.150 kr  

Summa värdetillväxt = 5.608 kr 

 

Förräntningskrav, virkesförråd 0,03 x 193.800 = 5.814 kr 

Förräntningskrav V + B = 0,0s x 43.300 = 1.300 kr 

 

Avverka inte om: 4.500 + 5.608 > 5.814 + 1.300 

Dvs. om 10.108 > 7.114 

                 2.994 > 0 

 

Värdetillväxten är 5.608 / 343.800 = 1,63 procent. 

Antag att värdetillväxten sjunker med 0,1 procentenhet per 

år = 344 kr. 

 

Omloppstiden skulle förlängas 8-9 år. 
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        Om slutavverkningarna sänks 30 procent, initialt, med 

en sänkning rätlinjigt under 40 år, och omloppstiden initialt 

är 75 år, kommer omloppstiden efter 40 år härigenom att 

öka med 4,5 år.  

       Beräkningarna är sålunda inte helt konsistenta. Här 

ligger också problemet. Hur reagerar marknaden för höjda 

priser? Kan det till och med vara så att priserna initialt 

stiger mer än avgifterna? Helt omöjligt är det inte. Då torde 

också prissänkningarna att vara snabbare, vilket lockar 

fraam större avverkningar. Då blir det svårt att nå målet 

med BAS, ett större virkesförråd. Hur reagerar skogs-

ägarna? Kommer de att vara rädda för att avgifterna höjs 

efterhand? 

       För ett hektar kalmark gällde att värdet tidigare var 

11.000 kr. Nu är värdet 43.300 kr. För avverkningsmogen 

kommer värdet att sjunka, för kalmark kommer värdet att 

stiga. Hur resultatet blir för en hel fastighet kommer att 

bero på ålderssammansättningen. Skogsägaren kan 

förbättra resultatet genom att ändra omloppstid, ändra 

skötselprogram etc. 

 

 

10.11 BAS enbart i Sverige 
           För fullständighetens skull bör nämnas något om 

effekterna av att BAS införs enbart i Sverige. För en 

noggrannare genomgång hänvisas till (Håkansson, 2005). 

       Priserna på världsmarknaden för skogsprodukter påver-

kas knappast om Sverige väljer at öka eller minska sin 

produktion, enligt de inledande antagandena. På virkes-

marknaden kan priserna i Sverige avvika från de utländska 

priserna, men inte mer än med transportkostnaderna. 

       Ett exempel, anslutande till räkneexemplet i avsnitt 

10.5, visar effekterna av att införa BAS enbart i Sverige. 

Priserna i Sverige antas vara lika med priserna i världen. 

Våra avverkningar antas inte påverka världsmarknads-

priserna.  Så införs avgift/bidrag med 250 kr per m3sk. Det 

finns 600 m3sk á 400 kr. Beståndet skulle, enligt Faust-

manns formel, vara avverkningsmoget. Övergången medför: 
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Beståndets värde, efter avgift, sjunker från 240.000 kr till 

90.000 kr. 

Den latenta skulden är 150.000 kr. 

Markvärdet, V, blir -5.000 kr vid oförändrad omloppstid. 

Markvärde, B, blir 48.300 kr vid oförändrad omloppstid. 

Markvärde, M, blir 43.300 kr vid oförändrad omloppstid, 

men kan ökas genom en längre omloppstid. Påverkan blir 

likväl relativt liten. 

Värdetillväxten antas initialt vara dels 8 m3sk á 150 kr, dels 

7,11 kr per m3sk för hela beståndet på grund av grövre 

virke, etc. Efterhand sjunker kvalitetstillväxten och kan bli 

negativ. 

Övergången medför att skogsägaren förlorar 150.000 kr, som 

utgör den latenta skulden. Han vinner 32.300 kr i form av 

ett högre markvärde. Summa förlust blir 117.700 kr. 

Fortfarande gäller att värdet av ett kalhygge ökar med 

32.300 kr.  

       En övergång till BAS, enbart i Sverige, torde medföra en 

belastning för skogsbruket! Företrädare för skogsbruket 

brukar ha en motsatt uppfattning. Förklaringen är att de 

räknar med bidrag för kolbindningen redan från volymen 

noll. Mina beräkningar utgår från förändringar i 

kolbindningen, i jämförelse med situationen vid övergången. 

     Påverkan på omloppstiden blir större om BAS införs 

endast i Sverige. Förklaringen är att skogsägaren inte ha 

någon prissänkning att ta hänsyn till. Regeln var: 

 

Räntevinst vid senarelagd skuldbetalning + värdetillväxt 

skall förränta virkeskapitalet plus markvärde M. I exemplet 

får vi: 

 

0,03x150.000 + (1.200+7,11x 608) >0,03x90.000+0,03x 43.300 

             4.500 + (1.200+4.266)       > 2.700 + 1.299 

                                             9.966  > 3.999 

 

Skillnaden är stor. Om värdetillväxten sjunker med 350 kr 

per år, tar det 17 år innan dess beståndet bör slutavverkas. 
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         På lång sikt stiger den svenska produktionen. Det blir 

lönsamt att plantera igen åker- och betesmark för att kunna 

utnyttja bidragen. 

              Om övergången görs så att skogsägarna hinner 

planera blir följden att avverkningarna stiger mycket före 

övergången till BAS. Skogsägarna vill inte betala någon 

avgift, och vill ha möjligheten att i stället bygga upp 

virkesförrådet kraftigt efter övergången till BAS. Effekten 

blir lägre virkespriser, och svensk skogsindustri blir den 

store vinnaren. De stora avverkningarna före övergången till 

BAS medför att minskningen efter övergången blir desto 

kraftigare. 

 

 

10.12 Övergången 
       Vid övergången till det BAS uppstår en latent skuld, 

som uppgår till aQ, där Q är virkesförrådet vid övergången. I 

södra Sverige är det genomsnittliga virkesförrådet ca 175 

m3sk (Skogsstatistisk årsbok 2003). Den latenta skulden blir 

då 17.500 kr per hektar.  

       Den latenta avgiftsskulden blir en svårlöst fråga vid en 

övergång till BAS. Även för fastigheter på 50 hektar kan den 

latenta skulden bli en miljon kronor, vid en avgift på 100 kr 

per kubikmeter. Värdet av virket faller, efter avgift, om inte 

priserna stiger. Det kompenseras inte av att markvärdet 

stiger via B. 

       En del av effekterna kan lindras om avgifter inte 

behöver betalas in under alla omständigheter. Exempelvis 

kan det övergångsvis vara tillåtet att sänka virkesförrådet 

till ”normal” nivå utan att behöva betala in den latenta 

skulden. Då blir frågan behovet av symmetri. Skall en skogs-

ägare, som före övergången ”skövlat” sin fastighet få bidrag 

när virkesförrådet höjs från det ”orimligt låga” virkes-

förrådet 30 m3sk per hektar (exemplet finns, trots skogs-

vårdslagen) till det för länet normala 180 m3sk? Tolkningen 

kan bli att myndigheterna gynnar dem som ”skövlat”. 

        Vid den stora stormen i januari 2005 föll ca 70 miljoner 

m3sk skog i södra Sverige. Värdet av ett bestånd kunde vara 

400 kr per m3sk före stormen, måhända 200 kr per m3sk 
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efter stormen. Att därtill betala in avgift skulle kännas hårt 

för skogsägarna. Än värre är det i de fall då skogen efter 

stormen har ett negativt rotvärde. 

       Varje lagändring, inklusive ändringar i skattelagstift-

ningen, påverkar inkomst- och förmögenhetsfördelningen. 

Även en latent skuld till staten kan påverka fastighets-

priserna, och därmed värdet av säkerheter till banker och 

andra långivare. Varje undantag innebär att styrningen mot 

målet, att öka bindningen av koldioxid, blir svagare. 

       Fastighetens virkesförråd på avstämningsdagen får stor 

betydelse, om de här skisserade reglerna används. Fördel 

ges till alla skogsägare, som har ett virkesförråd, som är 

mindre än det normala. Även de som har ett normalt, eller 

något mer än normalt virkesförråd kan göra en mindre vinst. 

Det är en nackdel att ha ett onormalt högt virkesförråd.  

       Myndigheternas kunskaper om olika fastigheter är 

begränsade. De uppgifter om fastigheternas storlek som 

finns på Lantmäteriet, är långt ifrån exakta. Detsamma 

gäller ägoslagsfördelningen. Störst är okunskapen när det 

gäller virkesförråd och tillväxt. Även där det finns skogs-

bruksplaner är en avvikelse på 10 procent från ”rätt” värde 

vanlig. Hur mycket skogen växer beror inte bara på markens 

bonitet, som skall visa markens produktionsförmåga, utan 

också på skogens ålder, slutenhet, etc., liksom på årsmånen. 

 
 10.12.1 Jämförelsealternativet 

        En intrikat fråga är om skogsägare ex post skall erhålla 

ersättning för rätt åtgärder, alternativt om skogsägaren 

skall ersättas just för att han äger rätt mark. I avsnittet 10.1 

visades att granskog binder mer kol än tallskog. Vilka 

skogsägare skall få bidrag, vilka skall betala avgift? 

       En möjlighet är att utgå från den pågående mark-

användningen. Då skall skogsägare, som planterar gran på 

mark, som tidigare burit tall, erhålla bidrag. Bidrag skall 

ges även om den ekonomiska kalkylen visar att gran är 

bättre, trots att någon hänsyn inte har tagits till 

kolbindningen i mark. 
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10.13 Tillväxten  
        BAS innebär att det blir lönsamt att ha tätare 

planteringar, svagare gallringar, etc. Tillväxten ökar. Den 

längre omloppstiden ger, som påpekades redan i kapitel 3, 

en obestämd påverkan på tillväxten. Vid en kraftig ökning 

av omloppstiden torde denna effekt vara negativ. 

       Den snabbaste ökningen av tillväxten kan nås genom 

gödsling. BAS ökar lönsamheten av gödslingen. Högre 

tillväxt ger en större kolbindning. Tätare skogar, längre 

omloppstid samt gödsling påverkar flora och fauna. Den 

samlade miljöeffekten kan bli negativ. 

 

10.13.1 Ny skogsmark 

       BAS medför att markvärdet stiger. Då kan markvärdet 

för skogsmark bli högre än markvärdet för åker- och 

betesmark. Det blir lönsamt att beskoga större arealer. 

 

10.13.2 Dålig skog 

       Vi har stora arealer ”dålig skog”, i den meningen att den 

ger dålig avkastning. Ekbackar, etc., torde ha sparats av 

naturhänsyn. Om skogarna är så dåliga, att det idag skulle 

bli ett netto, som inte kompenserar ett negativt markvärde, 

är det inte heller lönsamt att avverka. BAS skulle göra det 

än mer olönsamt. Det skulle bli evighetsskogar. 

       Det fall då priserna stiger mer än avgifterna, är ett 

undantag. Då blir det lönsamt att utnyttja de tillfälligt goda 

konjunkturerna. En jämförelse kan göras med koreakrisen. 

 

 10.13.3 Hagmarker och ängar 

        Hagmarken skiljer sig från den egentliga skogen genom 

att beståndet hålls så glest att en rik markvegetation kan 

uppkomma därunder. Från ängen skiljer dig hagen genom 

att träden, fastän de stå glest, bildar bestånd. På ängen är 

träden så få och så spridda att de inte bildar bestånd. För 

ängen är det betesproduktionen, som är primär. För hag-

marken är virkesproduktionen det primära (Amilon, 1923). 

       En från miljösynpunkt viktig påverkan kan BAS ge på 

våra ängar och hagmarker. Marker med låga virkesförråd, 

med möjligheter att bära stora virkesförråd, påverkas mest. 
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Många av våra vackra ängar och hagmarker uppfyller dessa 

villkor. BAS gör att hagmarkerna blir skogsmark. Ju högre 

bidrag – avgifter per m3sk, desto större blir påverkan. BAS 

måste kompletteras med ökade bidrag till ängar och 

hagmarker, om dessa skall bestå. Bidrag till en miljövänlig 

åtgärd kräver att andra bidrag också höjs, om inte andra 

miljöprojekt skall slås ut. 

     

10.13.4  Samlad volymeffekt 

       Den samlade effekten av BAS torde bli att tillväxten 

ökar, både på kort och på lång sikt, detta även om en längre 

omloppstid skulle kunna sänka tillväxten. Endast om det 

blir en stor andel evighetsskogar, där nettotillväxten 

efterhand går mot noll, blir resultatet annorlunda. 

 

10.13.5 Kvalité 

       Tätare skogar ger en högre kvalité på virket, då års-

ringarna blir smalare och kvistarna klenare. Utebliven 

gallring medför att de sämre träden står kvar onödigt länge. 

På sikt kan det därtill bli så att virket är angripet av röta. 

 

10.14 Kolbindningen i marken 
       Hittills har skogens förmåga att binda kol i biomassan 

diskuterats noga. Dessa beräkningar kan ha överdrivit 

biomassans (i synnerhet biomassan ovan jord) betydelse som 

kolsänka. En större del av kolbindningen sker nämligen på 

andra ställen i skogen. I Skogliga konsekvensanalyser 1999 

anges kolbindningen enligt tabell 10.3. 

 

Tabell 10.3. Beräknade mängder kol i biomassa, 

identifierbar död ved och humus år 2000 för all 

skogsmark. Hela landet.  Miljoner  ton (Mton). 

Grenar och barr         258 

Stammar + bark        519 

Stubbar/rötter            194 

Död ved                         12 

Övrig vegetation           18 

Humuslager             1 073 

SUMMA                   2 085 



 251 

 

       I tidigare avsnitt har kolbindningen i biomassan ovan 

rot, omfattande 777 av de 2 085 Mton kol som binds i skogen 

berörts. Om förhållandet mellan biomassan ovan rot och den 

totala kolbindningen är någorlunda konstant har detta ingen 

betydelse. Nu synes inte detta samband vara konstant. 

Mineraljorden ligger djupare än humuslagret. Problemet 

med kolbindningen i mineraljorden berörs endast översiktlig 

i detta arbete. 

       Kunskapen om hur kolmängden i marken påverkas av 

olika ingrepp synes vara något bristfällig. I LUSTRA under 

2001 och 2002 skriver Mats Olsson (2003): 

Det är dock väsentligt svårare att på ett säkert sätt beräkna 

kollagerförändringar i mark än i skog ...Denna pool är 

mycket större och mer stabil än kollagret i den stående 

skogen. 

 

       I LUSTRA förklarar kolflöden skriver Dan Berggren et 

al (2003) att: 

 

..ca 80 procent av markens kolförråd finns i det skikt som 

kallas mineraljorden. Kolet i mineraljorden omsätts betyd-

ligt långsammare än kolet i det överliggande ……en viss 

skogsskötselåtgärd kanske påverkar kolförrådet i mårho-

risonten redan efter 10 år medan det kanske tar 100 år innan 

kolförrådet i mineraljorden påverkas. 

 

      Kolbindningen i marken påverkas av olika faktorer: 

 

      Trädslaget. Granskog binder mer än tallskog. Vid 

a=300 är skillnaden, mätt för all framtid, 17.000 kr per 

hektar (Johansson och Ericsson, 2004). 

       Gödsling höjer också kolbindningen. Vid a=300 är det 

lönsamt att gödsla (Skogliga konsekvensanalyser 1999). 

       Markberedning ger däremot en minskning av 

mängden kol i humuslagret.  

        Längre omloppstid, ger högre kolbindningen. Det-

samma gäller när gallringen senareläggs (Ericsson, 2003).  

 



 252 

 

10.15 Ett justerat BAS. 
       BAS innebär att bidrag betalas ut när virkesförrådet 

ökar. Bidraget motsvarar ett räntefritt lån till skogsägarna. 

Om bidraget är 200 kr per m3sk och virkesförrådet ökar med 

500 miljoner m3sk, blir beloppet 100 miljarder kronor, en 

märkbar påverkan på penningmängden. 

       En möjlighet är att i stället årligen betala ett belopp, 

utan återbetalningsskyldighet. Om skogsägarna årligen får c 

kr per m3sk, utan återbetalningsskyldighet, blir effekterna 

desamma, men påverkan på penningmängden försvinner. 

       BAS ger vinster till skogsägarna. Det går att minska 

denna. Under andra världskriget fanns en krigskonjunkturs-

skatt (Kuylenstierna och Rosenqvist, 1941). 

 
 

 

    10.16 Påverkan och styrning, diverse effekter 
       Om BAS införs i hela världen måste Sveriges skogsägare 

inse att det de tidigare har lärt sig är fel. Röjning och 

gallring skall, om den görs, göras senare och med större 

försiktighet. De propåer som fanns så sent som 2003 om att 

lagstifta för att öka röjning och gallring var förkastliga. I nya 

bestånd gäller det att anlägga med större noggrannhet.  

       Påverkan blir stor även för ”andra”. En del växter och 

djur vill ha kalhyggen. De riktigt täta skogar, som BAS 

sannolikt skulle innebära, medför monokulturer, där det inte 

finns mycket mer än gran. Denna typ av granskog torde inte 

heller tilltala friluftsfolket. Det är en sak att vandra i en 

gammal, ofta gles, skog. Nu blir det täta skogar. 

       Många skogsfastigheter är små. För ägarna kan gälla 

rational ignorance, det är olönsamt att skaffa sig kunskap. 

       För den styrande, staten, finns risken för output failure, 

att tankarna om skogen som kolsänka innebär att andra 

delar av skogsbrukets output glöms bort. Vad händer med 

våra ängsmarker? Det kan bli så att BAS medför att 

bidragen till ängsmarker måste höjas för att kompensera 

bidragen för kolbindning. 
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10.17 Påverkan utanför skogsbruket 
       I mina beräkningar har jag förutsatt att avverkningarna 

initialt skall sjunka med 30 procent. En sådan minskning 

skulle ge stora effekter inom skogsbruket, men dessa 

effekter kan sprida sig. Vad händer i glesbygder när antalet 

arbetstillfällen i skogsbruket sjunker med 30 procent? När 

antalet arbetstillfällen sjunker, kan detta påverka behovet 

av skolor och övrig service. 

       Hur påverkas svensk massaindustri och svenska 

sågverk om produktionen skall sjunka med 30 procent? Här 

kan bruksorter mer eller mindre slås ut. 

       Om avverkningarna skall sjunka med 30 procent, 

kommer det knappast att behövas några investeringar alls 

under några år vad gäller skogsmaskiner. Den befintliga 

kapaciteten kommer att räcka. 

        

 

10.18  Sammanfattning och slutsatser 
        Det finns tankar om att använda skogen som kolsänka. 

Presenterade beräkningar utgår likväl från att koldioxid 

bunden i skogen skall värderas lägre än, exempelvis, 

koldioxid alstrad av biltrafiken. 

       Under senare år har virkesförrådet fortsatt att öka, om 

än i en lägre takt. Skall åtgärder vidtas för att än mer öka 

virkesförrådet, måste avverkningarna sjunka. Då pris-

elasticiteten på efterfrågesidan beräknas vara låg, i varje fall 

inte högre än ett (absolut sett), skulle en sänkning av 

avverkningarna med, exempelvis, 30 procent medföra att 

priserna stiger med mer än 40 procent. I detta kapitel har 

analyserats effekterna av ett system med bidrag och avdrag 

vid förändrad kolbindning. 

     På lång sikt nås det virkesförråd, som marken orkar bära. 

Då måste avverkningarna stiga, såvida inte skogarna skall 

vara evighetsskogar utan avverkning. Därav följer att vi 

först får en kraftig prisstegring, varefter priserna sjunker 

successivt. Risken för prissänkning medför att en del 

skogsägare finner det lönsamt att sänka sitt virkesförråd. 

       Ett stort problem kommer att vara att mäta 

kolbindningen för varje enskild fastighet. Problemet är 
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störst vid övergången till ett nytt system. Problemet blir än 

större om hänsyn skall tas till kolbindningen i marken. 

Forskning behövs om hur stora avgifter-bidrag, som behövs 

för att få den önskade effekten på avverkningarna. 

     Än större problem är att nå internationella överens-

kommelser. BAS enbart i Sverige gör föga nytta. Likaså är 

frågan hur höga avgifterna skall vara för att ge önskad 

effekt.  

       BAS kan innebära att de svenska skogsbrukarna 

förlorar. Detta stämmer knappast överens med uppfatt-

ningen inom skogsnäringen, där bidrag till kolbindning 

utmålas som en framtida inkomstkälla. Förklaringen till 

denna åsikt är att de bygger på antagandet att bidrag skall 

utbetalas för all kolbindning i skogen. Mina beräkningar har 

antagandet att bidrag endast ges för en ökad kolbindning. 

      BAS skulle under en övergångsperiod ge stora effekter, 

dels på priserna på skogsprodukter, men också på 

sysselsättningen i skogsbruket, skogsindustrin och i de 

branscher, som är underleverantörer till den samlade 

skogsnäringen. Den regionala påverkan kan bli märkbar. 

Slår ett massabruk igen, kommer hela bygden att påverkas. 
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KAPITEL 11 

 
 
 
 
 
 
 

SUMMERING, SLUTSATSER OCH 
FRAMTIDSTANKAR 

 

Det svenska privatskogsbruket omfattar mer än 10 

miljoner hektar fördelade på 240.000 fastigheter. Virkes-

förrådet har vuxit med mer än 50 procent sedan 1920-talet, 

då riksskogstaxeringarna började. Avverkningarna har varit 

lägre än den löpande tillväxten. 

Virkesförrådets ökning kan förklaras på olika sätt. 

Lagstiftning, utbildning och information, bättre ekonomi hos 

ägarna, men inte minst skattereglerna är viktiga orsaker. 

En låg avkastning före skatt på skogliga investeringar och 

på bundet virkeskapital har efter skattekonsekvenser varit 

konkurrenskraftig med andra alternativ. Under senare år 

kan en förklaring vara att det inte längre är den pekuniära 

avkastningen, som är mest intressant. 

Från och med 1994 års inkomster kan inkomster av 

näringsverksamhet beskattas enligt reglerna för ränte-

fördelning. Huvudsyftet med licentiatavhandlingen var att 

undersöka hur reglerna för räntefördelning påverkade det 

svenska privatskogsbruket.  

Påverkan skulle kunna ske dels direkt, genom att de 

dåvarande ägarnas beteende ändrades när det gäller 

skogsskötsel och avverkningar. Dels kunde påverkan vara 

indirekt, genom att ägarstrukturen påverkades, om olika 

ägargrupper hade, och har, olika inriktning på skogsbruket. 
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De ändrade skattereglerna kunde exempelvis påverka slut-

avverkningarna. Den slutavverkningsbara skogen utgjorde, 

enligt riksskogstaxeringens definition, ca 10 års tillväxt. En 

viktig fråga i var om räntefördelningens påverkan var i 

överensstämmelse med skogsvårdslagens anda. 

Den mest accepterade teorin för hur skogsbruk skall 

bedrivas är markränteläran. Enligt denna skall slut-

avverkning av ett bestånd ske när värdetillväxten inte 

längre förräntar dels värdet av det bundna virkeskapitalet, 

dels värdet av marken. En höjning av förräntningskravet 

leder till att omloppstiden sänks. Resultatet blir ett lägre 

virkesförråd. Avverkningarna kommer att vara större än 

tillväxten. 

Markräntelärans krav på att investerat kapital skall 

förräntas medför också att ett högre förräntningskrav leder 

till att det blir mindre intressant att göra skogliga 

investeringar i form av plantering, skogsvård etc. Den 

tillämpade räntesatsen har varit relativt låg i det svenska 

skogsbruket. Skogsvårdslagens förräntningskrav har varit 

2,5-4 procent i reala termer. De tidigare skattereglerna och 

skattesatserna medförde att dessa nivåer i de privat-

ekonomiska kalkylerna kunde försvaras. 

Skogens långa produktionstid ger problem vid 

beskattningen. De årliga avverkningarna kan exempelvis 

avvika kraftigt från tillväxten. I normala fall byter fastig-

heten ägare under ett bestånds omloppstid. 

Skatteteorin säger att en proportionell inkomstskatt, 

som är konstant över tiden, inte påverkar skogsbrukets 

inriktning och omloppstid, ty skogsvård räknas som en 

kostnad för driften och därigenom är direkt avdragsgill. Den 

reala procentuella avkastningen efter skatt blir densamma 

som avkastningen före skatt. Resultatet är oberoende av 

skattens nivå och påverkas ej heller av eventuell inflation. 

Den åtgärd, som ger 3 procent i real avkastning före skatt, 

ger också 3 procent i real avkastning efter skatt.  

Skattereglerna påverkar skogsägarnas alternativ-

kostnad för bundet kapital. Därför kan skatteregler, och nya 
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skatteregler, påverka skogsägarnas förräntningskrav. De 

skatteregler, som gällde under 1970- och 1980-talen, i 

kombination med då rådande inflation, medförde att 

avkastningen var låg på många alternativa placeringar. 

Detta torde ha påverkat avkastningskravet i skogsbruket. 

Licentiatavhandlingen innehöll en analys med utgångs-

punkt från 1999 års skatteregler och skattesatser. 

Marginalskatten, mätt som andelen av en inkomstökning 

som går till skatt, antogs vara 30, 45 eller 65 procent. 

Skogsägarna antas söka maximera av avkastningen 

efter skatt, vilket ofta ger att den beskattningsbara inkom-

sten skall hållas jämn, så att marginalskatten blir jämn. Det 

kan dock vara lönsamt att välja en högre marginalskatt, 

såvida en tillräckligt lång skattekredit erhålls.  

Räntefördelningen innebär en uppdelning av den 

sammanlagda inkomsten. Först fastställs det så kallade 

kapitalunderlaget, som skall spegla mängden eget kapital 

bundet i näringsverksamhet. Fördelningsräntan visar scha-

blonberäknade avkastningen på kapitalunderlaget. Fördel-

ningsräntan är 5 procentenheter över statslåneräntan. I 

licentiatavhandlingen antogs att fördelningsräntan var 10 

procentenheter över inflationen. Produkten av fördelnings-

ränta och kapitalunderlag utgör fördelningsbeloppet, och 

utgör det belopp som får beskattas som kapitalinkomst. 

Reglerna för räntefördelning medförde att många 

skogsägare fick en helt ny beslutssituation. Den enskilde 

skogsägaren kan påverka fördelningsunderlaget genom att 

avverka varför förräntningskravet har höjts. De skogsägare, 

som tidigare hade en kalkylränta på realt 3 procent, borde 

med hänsyn till räntefördelningen höja densamma till 

antingen 4,5 procent (vid marginalskatten 45 procent) eller 

till 6,5 procent (vid marginalskatten 65 procent). Förkla-

ringen är att avverkningar medför att skogsägaren framstår 

som rikare, dvs. att kapitalunderlaget ökar. Därigenom får 

mer av inkomsten beskattas som inkomst av kapital.  

Det blev, för många, lönsamt att sänka virkesförrådet 

intill skogsvårdslagens gräns. Lönsamheten av att göra 
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investeringar i form av skogsvård minskade så mycket att 

det var troligt att skogsvårdsstyrelserna behövde utöka över-

vakningen av att skogsvårdslagen följdes.  

Skogsvårdslagen har, i princip, satt en högsta gräns för 

det förräntningskrav, som en skogsägare kan ha. Ränte-

fördelningsreglerna medförde att den kalkylerande skogs-

ägaren ville ha avsevärt mer.  

I denna skrift föreslår jag att reglerna för skogskonto 

och skogsavdrag ändras. Då ökar överensstämmelsen mellan 

vad som är privatekonomiskt lönsamt och vad som är 

samhällsekonomiskt lönsamt. Även överensstämmelsen med 

skogsvårdslagen ökar. 

Avverkningarna kunde förväntas stiga kraftigt. För tio 

år sedan fanns ca 2.800 miljoner m3sk i de svenska 

skogarna. Reglerna för räntefördelningen gjorde det lönsamt 

för skogsägarna att efterhand sänka förrådet. En sänkning 

av virkesförrådet med åtminstone 500 miljoner m3sk var 

möjlig, utan att skogsägarna skulle komma i konflikt med 

skogsvårdslagen. Det befintliga förrådet av slutavverk-

ningsbar skog var tillräckligt stort. 

På skogsvårdens område finns en större risk att skogs-

ägarna kommer i konflikt med skogsvårdslagen, om 

förräntningskravet höjs. Det är oftast inte tillåtet att avstå 

från plantering, men för skogsägare med räntefördelning är 

lönsamheten låg vid plantering och skogvård. 

Även när avverkning har skett är valmöjligheterna för 

skogsägarna stora. Beskattningen kan skjutas upp på olika 

sätt. I denna rapport analyseras de ekonomiska konse-

kvenserna av resultatreglering genom bl.a. avsättning för 

framtida skogsvård, skogsavdrag, skogskonto, betalnings-

plan, periodiseringsfond och expansionsmedel. Lönsamhets-

skillnaderna mellan olika alternativ är stor. Det är minst 

lika viktigt att kunna skattereglerna som det är att kunna 

sköta skogen. Kan man inte sköta skogen, kommer personal 

från skogsvårdsstyrelsen och påpekar felaktigheterna. Kan 

man inte skattereglerna, säger inte någon till, utom på så 

sätt att skattebelastningen blir högre. 
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Tidigare kunde skogsägare få räntefri kredit om 

beskattningen av en inkomst senarelades. Reglerna för 

räntefördelning ändrar detta. För skogsägare utan ränte-

fördelning finns möjligheterna kvar att låna gratis av staten. 

För skogsägare med räntefördelning framstår det oftast 

som ett dåligt alternativ att låta skogen växa om värde-

tillväxten är 3 procent, vilket är skogsvårdslagens gräns. 

Nästan alla de analyserade alternativen är bättre. 

Det går, under vissa förutsättningar, att beskatta andra 

inkomster tillsammans med inkomsterna från skogsbruk. 

Tjänsteinkomster kan kvittas mot förluster i skogsbruket 

under fem år. Dessa möjligheter ökar konkurrenskraften på 

fastighetsmarknaden för personer med höga inkomster. 

En annan möjlighet är att ha andra näringsverksam-

heter. Vid beskattningen sammanräknas alla inkomster. 

Effekten kan bli att inkomster, som annars skulle beskattas 

med högre marginalskatt, kan beskattas med marginal-

skatten 30 procent. 

Det finns en viss valfrihet om en tillgång skall inräknas 

i kapitalunderlaget. Det är lönsamt att räkna alla tillgångar 

som ger en lägre avkastning än fördelningsräntan till 

näringsverksamheten. Därför behövs en högre avkastning 

för medel placerade utanför näringsverksamhet för att ge 

samma avkastning efter skatt, om skogsägaren är i behov av 

ett större kapitalunderlag. 

  Vårt skattesystem är nominellt. Om det är inflation 

uppstår beskattningsbara realisationsvinster vid fastighets-

försäljningar. Även vid måttlig inflationstakt blir den 

latenta skatteskulden ca 20 procent av fastighetsvärdet vid 

normala innehavstider. 

Reglerna för räntefördelning medför att det oftast är 

lönsamt att använda köp vid överlåtelser. Gåvoalternativet 

är sämre. Reglerna medför att det kan vara lönsamt att 

tillämpa ett högt pris vid överlåtelser inom släkten. Det blir 

en högre skatt på realisationsvinsten, vilket kompenseras av 

att beskattningen av de framtida inkomsterna blir lägre. 
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Fördelningsräntan är vanligen högre än den löpande 

avkastningen från fastigheterna. Därför kan skogsägare, 

som inte själva arbetar med skogsbruket, efterhand få 

sparade fördelningsbelopp. Den latenta skatteförmånen av 

att utnyttja dessa sparade fördelningsbelopp kan redan vid 

normala innehavstider överstiga fastighetens värde. 

Skogsägare med sparade fördelningsbelopp och med en 

latent skatteskuld på en latent realisationsvinst har en hög 

betalningsförmåga vid inköp av nya fastigheter. 

Fortfarande är skogsägarekollektivet heterogent. 

Skattesituationerna varierar kraftigt. Det finns de, som kan 

bortse från räntefördelningen. De kan, med lönsamhet, 

fortsätta att bygga upp virkesförråden. Gruppen med 

räntefördelning torde öka efterhand. De kan komma att 

tillämpa lägre virkesförråd. Efterhand påverkas ägar-

strukturen. De, som kan göra de största skattevinsterna, 

kan förväntas äga en allt större del av skogsmarken. 

Ändrade skatteregler inom skogsbruket påverkar också 

fastighetspriserna. Under de senaste årtiondena har 

regeländringarna påverkat skogsbruket både negativt och 

positivt. Totalt sett torde skogsbruket ha fått en avsevärd 

skattesänkning i samband med skatteomläggningen på 

1990-talet, vilket inte hindrar att regeländringarna gav 

vissa grupper en engångsbelastning.  

Fastighetspriserna framstår ofta som höga, i relation till 

den löpande avkastningen. En förklaring är att mer än sko-

gens avkastning värderas, exempelvis jakt och knytning till 

bygden. För gruppen ”rika konsulter”, som antas 

värdesätta jakt, status av fastighetsägande etc., är 

skattefördelarna synnerligen stora. Gruppen utgör en 

viktig del i köpareleden av jordbruksfastigheter. Ändras inte 

skattereglerna, torde gruppen bli allt större. Skattereglerna, 

och då i synnerhet räntefördelningen, är synnerligen 

gynnsamma för dem, som kan transformera högbeskattad 

inkomst till lågbeskattad. Den låga avkastningen på 

alternativa placeringar under senare år har lockat till 

placeringar i jordbruksfastigheter. 



 261 

Naturhänsynen i skogsbruket bärs till en stor del av 

staten när det rör sig om större intrång, men de många små 

enskilda, frivilliga insatserna har en mycket stor betydelse. 

Vill staten nå ännu större satsningar på natur- och 

miljövård, torde ökade statliga bidrag vara nödvändiga. Om 

sektorsprincipen skall gälla, skulle detta kunna finansieras 

via någon form av naturvårdsavgift. Därigenom skulle de, 

som inte har lämpliga projekt på sina marker, vara med och 

betala kostnaderna för lockande projekt på andras marker.  

Denna rapport har förhoppningsvis gett en viss klarhet 

om hur det nuvarande skattesystemet påverkar det svenska 

privatskogsbruket. Enligt min mening överensstämmer inte 

denna påverkan med skogsvårdslagens intentioner. Det 

finns därför nya frågor att forska om. Den viktigaste är om 

skogsbeskattningen kan ändras så att en större överens-

stämmelse nås med andan i skogsvårdslagen och hur detta i 

så fall kan ske. En annan fråga av intresse är om de nya 

ägaregrupperna har en annorlunda inriktning på skogs-

bruket. Medför skattereglerna och ägarnas bakgrund att 

större vikt läggs vid jakt och naturvård? 

Jag ifrågasätter om skogsbruket bidrar positivt till 

statens inkomster. Möjligheterna att överföra högbeskattade 

arbetsinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster gör att 

nettotillskottet kan vara negativt. 

En alternativ frågeställning är om den nuvarande 

skogsvårdslagens anda överensstämmer med det, som är 

samhällsekonomiskt lönsamt. Den viktigaste delen därvidlag 

är valet av samhällets räntekrav. Det kan vara så att vi idag 

har ett för lågt räntekrav, och att den avverkningsökning, 

som de nuvarande skattereglerna kan förväntas medföra i 

högsta grad är samhällekonomiskt motiverad. 

 

 

11.1 Utvecklingen 
Utvecklingen har inte blivit den, som jag varnade för. 

Virkesförrådet har fortsatt att stiga, om än i en lägre takt. 
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En mångfald möjliga förklaringar finns. Utan någon exakt 

rangordning vill jag nämna: 

 

a. Skogsägarna har inte målsättningen att maximera 

avkastningen. Gott skogsbruk kan styra mer.  Man 

har under årtionden lärt sig hur skog skall skötas. 

Det sitter i. 

Många skogsägare är inte ekonomsikt beroende av 

sitt skogsbruk. Då kan andra önskemål slå igenom. 

Man vill exempelvis förvalta sitt arv, i social eller 

kulturell mening. Man kan vilja ha en ”vacker skog”, 

exempelvis kunna skryta med ett högt virkesförråd. 

b. Kunskapen om räntefördelningen kan är begränsad. 

Det kan också vara så att skogsägaren inte behöver 

ett större kapitalunderlag, och då minskar incita-

menten till att avverka. En grupp skogsbrukare har 

ännu inte räntefördelning. För denna grupp kan det 

fortfarande ha varit lönsamt att öka virkesförrådet. 

c. Marknadsförutsättningarna kan ha saknats. Efter-

frågan, och därmed priserna, på skogsprodukter har 

inte varit alltför gynnsam under de senaste åren. 

Under våren 2010 har efterfrågan, och priserna, 

stigit. Effekten torde bli ökade avverkningar. 

d. Den låga räntan har under de senaste åren stärkt 

den växande skogens konkurrensförmåga gentemot 

andra placeringar. 

e. Det har funnits, och finns, en del dåligt slutna 

bestånd. Efterhand kan virkesförrådet öka än mer. 

f. Under årtiondena efter 1950 planterades relativt 

stora arealer av betes- och åkermark med skog. Dessa 

marker kan klara höga virkesförråd. 

g. Förädlade plantor ger högre tillväxt, och snabbare ett 

högre virkesförråd. 

h. Nya ägaregrupper kan tona ner produktionsmålet. 

Möjligheterna till att utnyttja räntefördelningen 

medför att det är billigt att satsa på ”status-

produktion”. 
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11.2 Framtiden 
        Denna rapport är en omarbetad och delvis utvidgad 

version av licentiatavhandlingen. Det främsta skälet var att 

beräkningar kändes nödvändiga vad gäller effekterna av 

dels jobbskatteavdragen, dels de lägre marknadsräntorna 

under de senaste åren. 

   Därför görs de nya analyserna i huvudsak med 

utgångspunkt från 2009 års skatteregler. Under de tio 

gångna åren har vi fått det så kallade jobbskatteavdraget, 

med olika utformning för olika grupper. Likaså gäller nya 

regler för de så kallade egenavgifterna. 

I Sverige beskattas kapitalinkomster med 30 procent. 

För inkomster från näringsverksamhet är marginalskatten 

oftast högre. Pensionärer, och de som har en inkomst lägre 

än grundavdraget, kan ha en lägre marginalskatt. För äldre, 

aktiva, pensionärer är skattefördelarna avsevärda. 

    En räntesänkning medför, enligt Faustmanns formel, att 

omloppstiden skall förlängas, vilket är detsamma som att 

avverkningarna skall sänkas intill dess att den nya, 

önskade, omloppstiden har nåtts. OM den låga räntan 

består, kan det vara lönsamt för skogsägarna att under 

några år fortsätta med uppbyggnaden av virkesförrådet, och 

nu i en snabbare takt. Prisutvecklingen kan ha en motsatt 

effekt. 

       När avverkningarna skall bestämmas, har skogsägarnas 

förväntningar om den framtida prisutvecklingen stor 

betydelse. Om dagens priser uppfattas som tillfälligt höga, 

är det lockande att avverka nu, vilket motverkar effekterna 

av den låga räntan. Om det i stället är så att skogsägarna 

tror att dagens höga priser på pappersmassa skall bestå och 

”spilla över” på massavedspriserna, blir det tvärtom. Varför 

sälja billigt, om det går att sälja dyrt? 

       Gruppen ”aktiva pensionärer” torde också tillhöra de 

avverkningsbenägna. De möter en lägre marginalskatt än 

vad räntefördelningen ger. Skatteförmånen kan inte sparas. 

Den motsatta effekten kan nås av att gruppen ”nästan 

pensionärer” vill spara skog. 
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      11.3 Skogen som kolsänka 
       Under senare år har det framkommit förslag om att 

utnyttja skogen som kolsänka. I denna rapport analyseras 

kort effekterna av ett system med bidrag och avgifter, BAS. 

Analysen utgår från att önskemålet är att på ett märkbart 

sätt öka virkesförrådet.  

        I så fall måste avverkningarna sänkas rejält.  Efter-

frågan på skogsråvara antas vara oelastisk, varför effekten 

blir en kraftig prishöjning. Då virkesförrådet endast skall 

höjas till en viss nivå, måste avverkningarna öka efterhand, 

såvida inte evighetsskogar skall skapas.   

        När avverkningarna ökar, sjunker priserna. Det kan, 

för vissa grupper, vara intressant att initialt öka avverk-

ningarna, för att utnyttja de höga priserna. 

       Det torde ta några årtionden att nå ett märkbart högre 

virkesförråd. Skogen växer bara med ca 3 procent per år. 

       De stora problemen torde vara att mäta kolbindningen, 

och förändringar i kolbindningen, på de olika fastigheterna. 

Detta gäller i synnerhet om även kolbindningen i marken 

skall ingå i systemet. Reglerna vid övergången kommer att 

ha stor betydelse. Skall de, som initialt har ett lågt 

virkesförråd på grund av stora avverkningar att gynnas? 

       De skisserade förslagen avviker från ekonomisk teori på 

grundnivå. Enligt denna skall ett kilo utsläppt koldioxid 

värderas lika, varifrån det än kommer. Skulle man likställa 

koldioxidutsläpp från avverkningar med utsläpp från bilar, 

skulle avgiften vara över 1.000 kr per m3sk. 

       Mina analyser visar att skogsbruket kan bli förlorare om 

BAS införs. Skogsbrukets företrädare brukar framföra en 

motsatt åsikt. Förklaringen till de olika uppfattningarna är 

att jag räknar på ett system, där en extra kolbindning 

premieras, andra räknar på ett system där all kolbindning 

ger bidrag. 

       Fortfarande kvarstår många oklarheter om hur ett 

system bör utformas om vi vill att den svenska skogen skall 

vara en kolsänka. Hur höga bidrag behövs? Vilka problem 

uppstår vid övergången till ett nytt regelverk etc. Här finns 

stora problem att lösa för forskarna. 
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