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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 5 
Justitieministeriets begäran om utlåtande och samtycke till 
utkastet om Republikens presidents förordning om upphä-
vande av förordningen om fastställande, uppbörd och redo-
visning av skogsvårdsavgifter i landskapet Åland (FFS 
839/2002). 
ÅLR 2015/6526 
370 N40 

Landskapsregeringen konstaterar att förordningen föreslås träda i kraft den 
1.1.2016 och att den upphävda förordningen ska med stöd av 2 § 2 mom. i 
förslaget till förordning tillämpas sista gången på fastställande, uppbörd och 
redovisning av skogsvårdsavgifterna för år 2015. Således ska 1 och 2 § i den 
upphävda förordningen, även efter upphävningstidpunkten 1.1.2016, tilläm-
pas på de förvaltningsuppgifter som hänför sig till skogsvårdsavgifterna för 
åren före upphävandet samt på ersättningar för kostnaderna för dessa uppgif-
ter. 
 
Detta innebär i praktiken att Skatteförvaltningen ännu under år 2016 ska 
sköta fastställandet, uppbörden och redovisningen av skogsvårdsavgifter i 
landskapet Åland för skatteåret 2015, vilket landskapsregeringen och skatte-
förvaltningen uppnått samförstånd om. 
 
Landskapsregeringen beslöt med anledning av ovanstående ge sitt samtycke 
till utkastet om Republikens presidents förordning om upphävande av för-
ordningen om fastställande, uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgifter 
i landskapet Åland. 
 
 

Nr 6 
Rättelse av det aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per 
kubikmeter virke i landskapet Åland under åren 2011-2013 
som grund för skogsvårdsavgiften för år 2014. 
ÅLR 2014/4985 
371 N40 

Landskapsregeringen har den 10.6.2015 meddelats om att Skogsforsknings-
institutet METLA felaktigt beräknat det i LL (2001:51, § 13) om Ålands 
skogsvårdsförening avsedda aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per 



 2 (2) 
kubikmeter virke i landskapet Åland under åren 2011-2013 till 16,37 euro, 
vilket landskapsregeringen fastställt den 10.6.2014 och att det rätta värdet 
ska vara 17,76 euro. 
 
Landskapsregeringen beslöt med anledning av detta ändra och fastställa det i 
LL (2001:51, § 13) om Ålands skogsvårdsförening avsedda aritmetiska me-
deltalet för medelrotpriset per kubikmeter virke i landskapet Åland under 
åren 2011-2013 till 17,76 euro. 
 
Detta värde skall tillämpas vid beräknande av skogsvårdsavgiften för år 
2014, vilken uppbärs under år 2015. 

 
 
Nr 7 
Ålands skogsägarförbunds och Carl Rundberg AB:s skrivelse 
angående revidering av det regionala skogsprogrammet för 
Åland. 
ÅLR 2015/2951 
Ant. 

Antecknades till kännedom. 
 
 

Nr 8 
Ålands skogsägarförbunds och Carl Rundberg AB:s skrivelse 
angående noggrannheten på skogsbruksplaner. 
ÅLR 2015/2952 
Ant. 

Antecknades till kännedom. 
 

  


