Skogsägarens
årsguide 2021

Grattis!

Innehåll

Du är en av hundratusentals svenskar som har förmånen att äga, förvalta och utveckla din egen skog.
Oavsett om du är erfaren skogsägare eller allt är
nytt och förvirrande, kommer du ha nytta av vår
årsguide. I årsguiden finner du som skogsägare ett
stöd i hur du kan planera ditt år och vilka viktiga
händelser och datum du bör tänka på. I guiden
hittar du kvartalsvisa sammanställningar så att du
inför respektive period kan hålla koll på läget och
planera dina åtgärder. Ett stöd för dig som skogsägare att känna dig trygg helt enkelt.
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Juli - september
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Oktober - december

Viktiga datum
12 februari är sista dag för kompletteringsbetalning
av obetalda skatter till den del de överstiger 30 000
kronor, för att undvika den högre räntan. Detta är även
sista datum att redovisa och betala in moms för dig med
kvartalsmoms.

1. Januari - mars

12 mars är sista datum för att betala in eventuell restskatt
för föregående året.

Nytt år, nya möjligheter!

Efter 16 mars får inget vinteravverkat timmer ligga kvar i

Dags att avsluta det gångna året med bokslut

skogen i de södra delarna av landet. Övrig tid på året ska

och deklaration. Sammanställ dina ekonomiska

timret levereras max två veckor efter avverkning.

händelser och kontakta din rådgivare på
Ludvig & Co.
För de som har sin skogsfastighet i de norra

Har du ingen skogsbruksplan eller är den du har

delarna av landet brukar marken ofta vara frusen

inaktuell? Kontakta oss så upprättar vi en ny

denna tid på året. Det kan därför vara lämpligt

skogsbruksplan eller uppdaterar den befintliga.

att se till att genomföra gallringar och slutav-

Planerar du att föryngringsavverka ett område

verkningar där marken har dålig bärighet. Svårt att

större än 0,5 ha krävs en avverkningsanmälan som

veta vilken virkesköpande aktör du ska vända dig

ska lämnas in 6 veckor innan planerad avverkning.

till? Lugn, som oberoende rådgivare hjälper vi dig
att hitta den aktör som passar just dig bäst.

Juridiska frågor att ta ställning till

Se över det kommande årets ekonomi, kanske
finns det behov av en kassaflödesanalys för att

•

Vad händer med fastigheten om det händer dig något?

Planera det kommande årets skogliga åtgärder

få en prognos på årets kommande inkomster och

•

Är testamentet fortfarande aktuellt eller saknar du rent utav ett?

med hjälp av din skogsbruksplan. Är den

utgifter.

•

Har du upprättat en framtidsfullmakt?

Om inte snön ligger djup så är det en härlig tid för

•

Har du upprättat ett äktenskapsförord?

uppdaterad sedan tidigare är det lätt att se vilka
kommande åtgärder som kan vara aktuella att
utföra under året.
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Våra jurister kan alltid hjälpa dig!
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2. April - juni
Njut av att vara i skogen och fira att din skog åter
igen börjar producera!
Går du i tankarna på att sälja eller köpa en skogsfastighet? Fastighetsmarknaden vaknar även den
till liv och är oftast som hetast under denna period.
Håll utkik på vår hemsida efter fastigheter till salu
eller kontakta oss för hjälp med värdering och
förmedling av din skogsfastighet.
Nu börjar skogsbilvägar tina fram eller torka upp
och det blir enklare att ta sig ut i skog och mark.
Detta gör det möjligt att inventera sin skog och se
efter om det blivit några insekts-, vilt-, storm- eller

Viktiga datum

snöskador. Det är viktigt att eventuella skador
åtgärdas så fort som möjligt för att minska risken

Efter 15 april får inget vinteravverkat timmer

Efter 15 juni får inget vinteravverkat timmer ligga

ligga kvar i skogen i de mellersta delarna av

kvar i skogen i de norra delarna av landet. Övrig

Plantering av ny skog utförs med fördel denna

landet. Övrig tid på året ska timret levereras max

tid på året ska timret levereras max två veckor

period. Fjolårets planteringar är också viktiga att

två veckor efter avverkning.

efter avverkning.

3 maj är sista dagen att lämna in sin inkomst-

26 juni ska momsen senast redovisas och betalas

deklaration om du inte beviljats byråanstånd.

för dig med byråanstånd.

12 maj ska momsen redovisas och betalas in om

30 juni är jaktårets sista dag. Ifall du har jakt-

du har kvartalsmoms eller helårsmoms. För dig

arrende på din mark kan det vara dags att se över

med helårsmoms som beviljats byråanstånd är

dessa så att de är aktuella inför kommande jaktår.

för ökade skador och förlorat virkesvärde.

besöka och inventera för att se om något behöver
planteras om. Och sist men inte minst, glöm inte
bort röjning av ungskogarna!
Tänk på att under vissa år är brandrisken väldigt
hög under denna period. Markberedning eller andra
skogliga åtgärder kan behöva skjutas fram.

det istället 26 juni som gäller.
Semester nalkas och även tid för reflektion och
15 juni är sista dag att lämna in din inkomstdekla-

umgänge med nära och kära. Det kan vara en bra

ration samt göra skogskontoinsättning om du fått

tid att prata om framtiden, kanske stundar ett

ett så kallat byråanstånd (vi ansöker om det till

generationsskifte? Det kan vara stora frågor för

alla våra kunder).

många, men att börja prata om det är ett stort steg
i rätt riktning. Vi kan hjälpa er från start till mål!
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4. Juli - september

”

Tid att skörda bär och svamp
från skogens skafferi!

Fastighetsmarknaden är fortfarande het under

Denna tid på året är marken ofta lite torrare vilket

denna del av året. Håll utkik på vår hemsida efter

innebär bättre bärighet. Detta gör det lämpligt att

fastigheter till salu eller kontakta oss för hjälp med

utföra gallringar och föryngringsavverkningar på

värdering och förmedling av din skogsfastighet.

mark med lite sämre bärighet.

Kontrollera insektsskador och då framförallt

Tänk på att under vissa år är brandrisken väldigt

angrepp av granbarkborren. Angripna träd bör tas

hög under denna period. Markberedning eller

bort så fort som möjligt för att undvika att angrep-

andra skogliga åtgärder kan behöva skjutas fram.

pen sprider sig vidare till fler träd.

Jakttider stundar och i början på september fylls

Höstplantering är ett bra alternativ i områden

skogarna uppe i norr med älgjägare. I de mellersta

med försommartorka. Luftfuktigheten och mark-

och södra delarna av Sverige börjar älgjakten i

temperaturen är hög och plantorna står redo att

mitten av oktober.

börja växa direkt den kommande våren.
Besiktiga dina skogsbilvägar, det kanske är
dags att byta vägtrummor, dikesröja, hyvla eller
komplettera med mer material? Virkesvärdet
på din skog påverkas som regel positivt av god

Viktigt datum
17 augusti ska momsen redovisas och betalas in
om du har kvartalsmoms.

framkomlighet på din fastighet. Tänk på att
skogsbilvägarna ska vara framkomliga för både

Juridiska frågor att ta ställning till

timmerbilar och skogsmaskiner.

• När var det senast du tänkte över din juridiska situation?
• Är testamentet fortfarande aktuellt eller saknar du rent utav ett?
• Vet du hur en framtidsfullmakt kan hjälpa dig?

Våra jurister kan alltid hjälpa dig!
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5. Oktober - december
Tid för jakt och återhämtning!
Detta är en bra tid på året att markbereda de områden
som ska planteras nästa år. Marken hinner ”sätta” sig
under vintern vilket gör den mindre porös och mer

Den stundande julledigheten kanske får dig att

lämpad att plantera i.

fundera över din skogsfastighets framtid. Kanske
har du barn eller annan släkting som är intresserad

Beställning av skogsvård (till exempel markberedning,

att ta över? Ledighet kan skapa tid för reflektion

plantering och röjning) som ska utföras kommande år

och diskussion kring detta. Vare sig du funderar på

beställs med fördel under denna tid. Då säkerställs att

generationsskifte eller försäljning av fastigheten så

skogsvården hinner utföras i rätt tid.

finns vi här för dig och dina funderingar.

Nu finns tid att reflektera över det år som snart

Har du haft stora intäkter i näringsverksamheten

passerat. Vilken lärdom kan du ta med mig dig till det

under året kan det vara klokt att fundera kring

kommande året? Kanske är det dags att boka in sig på

större inköp eller investeringar. Det kan då vara

den där motorsågskursen till våren så du själv kan ta

smart att göra dessa innan årsskiftet för att minska

hand om de barkborreangripna träden?

skatteeffekten. Boka gärna in en tid med oss för

Se över och sätt dig in i försäkringarna du har på din

att upprätta ett preliminärt bokslut och ta fram en

fastighet. Täcker de in allt som du anser är viktigt? Har

plan för hur intäkten på bästa sätt ska tas emot i

du ingen skogsförsäkring kan det vara idé att fundera

verksamheten.

igenom om en sådan skulle vara aktuell för dig.

Se till att ha koll på dina skogskonton, är det något
som förfallit under året?

Viktiga datum
12 november ska momsen redovisas och betalas in om du har
kvartalsmoms.
31 december är räkenskapsåret slut för enskilda näringsidkare.
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Sveriges närmaste rådgivningsföretag
Ludvig & Co är Sveriges största rådgivningsföretag med drygt 70 000
kunder och cirka 1 300 medarbetare på 130 orter. Grundat av Ludvig
Nanneson 1918 har vi i över 100 år hjälpt våra kunder.
Läs mer om oss och våra tjänster på ludvig.se

