Norrskog finns för skogsägarna och verkar
för högsta möjliga virkespris. Vi gör det
genom att förhandla med massaindustrin och
genom våra egna effektiva sågverk. Vi tar
fram prislistor som används på avverkningsuppdragen. Från virkespriset gör vi avdrag
för avverkningskostnader.

Om du använder intäkter från skog på fel
sätt kan du drabbas av kraftiga skatteeffekter. Det gäller framförallt om du använder
skogspengarna till icke avdragsgilla kostnader
och saknar lämpliga skattemöjligheter.

Med ett avverkningsuppdrag vet du att du
fått ett högt och rättvist pris. Dessutom är
det så att genom att anlita Norrskog bidrar
du till att vi kan fortsätta vara en motpol till
skogsbolagen. Ett sätt att försäkra sig om
goda villkor i framtiden alltså.

När får jag pengarna?
Redan efter kontraktet skrivits kan du ta ut
förskott på avverkningen. En liten del måste
dock reserveras tills avverkningen är slutförd.
Oftast tar det från några månader till 1 år.
I vissa fall kan dock avverkningen dröja längre och då får du en kompensation för det.

Du kan reglera skogsinkomster på olika sätt.
Dels genom att göra betalningsplan med
Norrskog, dels genom att sätta in delar av
pengarna på skogskonto. Ett annat sätt är att
möta intäkterna med avdragsgilla kostnader
som t.ex. röjning eller andra investeringar i
näringsverksamhet. Tidigare års deklarationer
visar också om det finns skogsavdrag, sparade
underskott etc. som kan hjälpa till att reglera
resultatet så inte skatten blir onödigt stor.
Känner du dig osäker kring ekonomi, ta
hjälp t.ex. av den som deklarerar åt dig.
Norrskog har också tillgång till rådgivare
som vi kan förmedla kontakt till.

Skogsägarna Norrskog
Box 133, Kontorsvägen 2
872 23 Kramfors
0612-71 87 00
www.norrskog.se

Norrskog är ISO-certifierad inom kvalitet
och miljö enligt ISO 9001 och 14001.

Hur reglerar jag beskattningen?

Slutavverkning

Hur får jag betalt?
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Slutavverkning

Slutavverkning
Varför?

Hur går det till?

Vad ska jag tänka?

• Vid slutavverkning skördar man hela eller
övervägande delen av beståndet och lägger
grunden till nästa trädgeneration.

• Först väljs de bestånd ut som är lämpligast att
avverka. En skogsbruksplan är ett värdefullt
hjälpmedel för detta. Din inspektor hjälper
gärna till.

• Planera avverkningar i tid. Behöver det
byggas vägar tar det 2 till 3 år innan dessa är
färdigställda.

• Träden bör ha uppnått avverkningsmogen
ålder. Lägsta tillåtna ålder finns angiven i
skogvårdslagen. Lämplig avverkning är då
träden avstannar i tillväxt. Normalt 90-120
år för tall och 70-100 år för gran.
• Ibland måste bestånd slutavverkas i förtid,
t.ex. när skador finns i beståndet.
• Eftersom slutavverkning ger den högsta
intäkten av skogliga åtgärder är det ofta ett
ekonomiskt behov som utlöser avverkning
en. Men kom ihåg att man alltid kan
avverka utan att för den skull ta ut några
pengar. Dessa kan stå kvar på betalningsplan
hos Norrskog med bra ränta och lyftas i
takt med behoven. På så sätt kan man reglera
sina inkomster och skatt.

• Avverkningskontrakt upprättas.

• Även ekonomi är viktigt att planera. Norrskog kan förmedla bra hjälp.

• Avverkningen kan behöva förberedas med
att bygga eller förbättra vägar eller med underröjning. Om du vill hjälper Norrskog till
med detta.

• Var tydlig med dina mål och önskningar.

• Norrskog sköter oftast all planering och
nödvändiga myndighetskontakter kring avverkningen.

• Har du frågor eller funderingar, fråga inspektorerna, de finns till för dig!

• Ett avverkningslag (skördare och skotare)
kommer och avverkar området.
• Virket körs in till olika industrier.
• När virket är inmätt får du mätbesked och
redovisningshandlingar från Norrskog.
• Ofta har man en avslutande kontakt med
inspektoren och går igenom uppdraget.

• Gör kontrakt på markberedning och plantering samtidigt som avverkning.

