VI GÖR DET TILLSAMMANS
FÖR SKOGSNÄRINGEN

SKOGSSTIFTELSEN DELAR ÅRLIGEN UT
OMKRING 1,5 MILJONER EURO
Beslut om understöd 2017–2019
TRÄBYGGANDE OCH
FRÄMJANDE AV
ANVÄNDNING AV TRÄ

SKOLELEVER OCH UNGDOMAR

23 %

KOMMUNIKATION
TILL ALLMÄNHETEN OCH
INOM SKOGSBRANSCHEN

13 %

25 %
6%
SKOGSCERTIFIERING

20 %

FORSKNING OCH
UTREDNINGAR

KOMMUNIKATION
TILL BESLUTSFATTARE
OCH PÅVERKARE

Puuinfo, Jussi Tiainen

13 %

KOM MED OCH SÄTT ETT KRYSS I RUTAN
NÄR DU SÄLJER VIRKE
Investera en liten del av virkeslikviden i framtiden. Du och alla andra skogsägare
hittar säkert bland de projekt som Finlands Skogsstiftelse är med och finansierar
intressanta framtidsprojekt som det lönar sig att sätta ett par promille av virkes
likviden på.

– Erno Järvinen, vd för Finlands Skogsstiftelse

BARN OCH UNGDOMAR LÄR SIG
MERA OM SKOG
Skogsstiftelsen stöder barn och ungas skogsundervisning
på många sätt. Bland annat ordnar skogsfackmän skogsbesök för skolor. I Företagsbyn, som är avsedd för skolor,
presenteras skogsnäringen.
•  Utgifter för transporter av skolelever till evenemang
i skogen som skogsfackmän ordnar
•  Skogsnöten för högstadier
•  Skogliga aktiviteter inom scouting och 4H
•  Skogsforum för unga påverkare

NU SKA VI BYGGA I TRÄ, KLIMATET TACKAR
Skogsstiftelsen har gett pengar till många försöksobjekt,
modellbyggen och forskningsprojekt inom träbyggande.
Skogsägare och virkesköpare som har betalt den säljfrämjande avgiften till stiftelsen har bidragit till att träbyggandet
spelar en avgörande roll i klimatdiskussionen. Tillsammans
kan vi göra träbyggande till en norm för byggbranschen!
•  SuperTRÄ – en utställning på Heureka 2020 om byggande
i ett hållbart och välmående samhälle
•  Professur i träbyggande som näringsgren vid
Vasa universitet
•  Professur i träbyggnadsteknik vid Aalto-universitetet

FORSKNINGSRÖN ÄR TILL NYTTA FÖR
HELA SKOGSNÄRINGEN
Information som baserar sig på forskningsrön är
en bra försäkring för att trygga den egna näringen.
Skogsstiftelsen genomför forskningsprojekt snabbt
och får ut resultaten för praktiskt bruk.
•  Forskningsprojektet Suomalainen metsänomistaja 2020
•  Hållbar användning av dikade torvmarker

INGEN VET OM INGEN BERÄTTAR
Varje bransch har på sitt ansvar att berätta vilka bra saker
näringen för med sig till samhället och hur allt fungerar.
Kommunikation är en del av skogsbranschens dialog med
det övriga samhället.
•  Kommunikationskampanjen Skogens Finland lyfter
fram användningen av skogarna
•  Webbsajten Forest.fi
•  T V-serien Suomi on metsäläinen

MÅNGSIDIG INFORMATION TILL
BESLUTSFATTARE OCH PÅVERKARE
Kommunikation till beslutsfattare är ett viktigt finansieringsobjekt för Skogsstiftelsen. Närmare 2 000 beslutsfattare har deltagit i kurserna som Beslutsfattarnas skogsakademi ordnat. På kurserna har skogarnas användning
och mångsidiga möjligheter lyfts fram ur olika synvinklar.
•  Beslutsfattarnas Skogsakademi
•  Projektet Nytt trä, nya träbaserade innovationer

CERTIFIERINGEN BERÄTTAR
OM ANSVARSFULL ANVÄNDNING
AV SKOGARNA
Skogscertifieringen berättar för konsumenterna om
ansvarsfull användning av skogarna. Skogsstiftelsen
ger pengar till projekt som har som mål att förbättra
certifieringssystemens information om finskt skogsbruk
och träprodukter.

SKOGEN - DEN FINNS I ALLT

VI JOBBAR FÖR TRÄ OCH
HELA SKOGSBRUKET
Finlands Skogsstiftelse jobbar för finskt virke och trä. Vi är skogsägarnas,
virkesköparnas och den övriga skogsbranschens samarbetspartner.
Vi finansierar mångsidiga projekt som stöder en livskraftig skogsnäring
och som hjälper oss att ta fram nya möjligheter att använda trä och skogar.
VIRKESSÄLJARE OCH VIRKESKÖPARE FINANSIERAR
SKOGSSTIFTELSENS VERKSAMHET
Finlands Skogsstiftelse finansierar sin verksamhet med en frivillig säljfrämjande avgift som uppbärs
i samband med att virkesaffärer ingås. När skogsägaren beslutar sig för att betala den frivilliga
avgiften till Skogsstiftelsen, förbinder sig virkesköparen att betala ett lika stort belopp till stiftelsen.
Därmed fördubblas gåvan.
Vid rotförsäljning är den säljfrämjande avgiften 0,2 % och vid leveransförsäljning 0,1 % av virkesaffärens
värde. Minimiavgiften är 8 euro. Avgiften är avdragbar i skogsbeskattningen som utgift för skogsbruket.
Om värdet på en rotförsäljning är exempelvis 16 000 euro blir den verkliga utgiften för den frivilliga
avgiften för skogsägarens del i verkligheten 22,40 euro. Till Skogss tiftelsens konto inbetalas 64 euro.
Den summan innehåller både skogsägarens och virkesköparens andel.
Omkring 40 000 skogsägare betalar varje år den frivilliga avgiften
till Skogsstiftelsen i samband med virkesaffärer. Forststyrelsen
betalar den säljfrämjande avgiften för allt virke som den säljer.
Kom du också med och bidra till skogsnäringens framtid!

SKOGSÄGARENS ANDEL:

16 000 €
x 0,2 %

32 €

–30 % skatteavdrag

22,40 €

METSÄSÄÄTIÖN TAUSTATAHOT
INSAMLING AV PENGAR
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ÖVRIGA SAMFUND
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