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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om balansering av lantbrukspro
duktionen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
balansering av lantbruksproduktionen ändras 
så att till en odlare som har ingått ett i lagen 
avsett avtal om minskning av lantbruksproduk
tionen samt även till andra som är berättigade 
till stöd enligt landsbygdsnäringslagen kan av 
statens marker säljas ett tillskottsområde eller 
en andel i samfälld skog för främjande av 
företagsverksamhet som är inriktad på skogs
bruk. Vid försäljningen kan köpeskillingen helt 
eller delvis kvarstå som skuld. Vid behov kan 

ett skogsområde säljas även till andra än ovan 
avsedda odlare. På skulden betalas ränta till 
staten. Försäljningen av skog syftar till att 
främja nedläggning av lantbruksproduktion 
och bevarande av landsbygdens livskraft. Vid
are föreslås att köpebrevet för skogsförsäljning 
skall vara fritt från stämpelskatt. 

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Lagstiftning 

I lagen om balansering av lantbruksproduk
tionen (1261 /89), nedan balanseringslagen, 
stadgas om grunder enligt vilka åtgärder för 
styrning och balansering av lantbruksproduk
tionen får genomföras 1990-1994 inom ramen 
för de anslag som avses i l § 2 mom. och 17 § 
lantbruksinkomstlagen (736/89). 

Enligt balanseringslagen kan premie betalas 
av statens medel för att produktionen av 
lantbruksprodukter skall minskas, nedläggas 
eller koncentreras. Premie kan betalas antingen 
på basis av ett avtal som ingåtts med staten 
eller en åtgärd som annars berättigar till 
premie. 

Balanseringslagen är en ramlag, där statsrå
det har givits befogenheter att inom ramen för 
de disponibla medlen besluta om balanserings
åtgärder och deras innehåll i detalj. statsrådet 
meddelar närmare föreskrifter bl.a. om åtgär
der som skall vidtas samt om beloppet av 
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medel som skall användas till olika åtgärder, 
om förutsättningar och avtalsvillkor för ingå
ende av avtal, om beloppet av balanseringspre
mier, grunder för beviljande och förutsättning
ar för betalning. 

2. Propositionen och dess mål 

Lantbrukets överproduktion skall gradvis 
avvecklas. Detta innebär ett behov av en 
kraftig minskning av lantbrukets produktions
bas. Kraven inom lantbrukets strukturutveck
ling ökar alltjämt behovet att minska antalet 
gårdsbruksenheter. Det är ändmålsenligt att 
låta antalet lägenheter som idkar traditionell 
lantbruksproduktion minska även på de svag
aste jordbruksområdena i landet trots att för
värvsmöjligheterna utanför lägenheten i regel 
är minst på dessa. Odlarnas villighet att genom 
avtalsverksamhet avstå från lantbruksproduk
tion kan i många fall vara beroende av om de 
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får en tillräcklig utkomst genom att alltjämt bo 
kvar på sin lägenhet. Ett alternativ vid säker
stäliandet av näringsverksamheten på lands
bygden är då att bilda skogsbrukslägenheter. 

En skogsbrukslägenhet beräknas trygga ut
komsten om dess uthålliga avverkningsmängd 
är minst 500 m3 per år. År 1990 beräknas ca 
2 400 sådana skogsbrukslägenheter ha funnits i 
Finland. En specialisering på skogsbruk är 
möjlig även på mycket mindre lägenheter, om 
de inkomster som fås utanför lägenheterna kan 
ökas. 

För att nedläggningen av lantbruksproduk
tion och uppkomsten av skogsbrukslägenheter 
skall främjas föreslås att balanseringslagen 
ändras så att till en odlare som helt eller för en 
viss tid lägger ned lantbruksproduktionen kan 
av statens marker till gängse pris säljas ett 
skogstillskottsområde eller en andel i samfälld 
skog. Utom till dem som får balanseringspre
mie kan även till andra, som är berättigade till 
stöd enligt landsbygdsnäringslagen, för främ
jande av företagsverksamhet som är inriktad 
på skogsbruk som tillskottsområde enligt 
landsbygdsnäringslagen till gängse pris av sta
tens marker säljas ett skogstillskottsområde 
eller en andel i samfälld skog. 

Eftersom befolkningsmängden på landsbyg
den hela tiden minskar är det i framtiden 
mycket sannolikt svårt att få tillräckligt med 
arbetskraft till skogsvårdsarbeten. Bildandet av 
skogsbrukslägenheter som ger en tillräcklig 
utkomst är ägnat att minska faran för sam
hällsekonomiska förluster på grund av försum
made skogsvårdsarbeten. Detta, liksom också 
målet att bevara landsbygdsbefolkningen, talar 

för att skogsbrukslägenheter bör bildas av 
statens marker också för andra än för odlare 
som lägger ned lantbruksproduktionen, t.ex. 
för yrkesmänniskor inom skogsbruket. Ett 
skogstillskottsområde eller också en skogslä
genhet kan enligt förslaget vid behov säljas till 
gängse pris även andra än sådana som avses i 
landsbygdsnäringslagen. 

Enligt förslaget säljs ett skogstillskottsområ
de, en skogslägenhet eller en andel i samfälld 
skog av sådan statlig mark som är i jordbruks
styrelsens besittning. Ä ven annan statlig mark 
kan för detta ändamål överlåtas till jordbruks
styrelsen mot ersättning enligt gängse pris. 
Ersättning för överlåtelsen kan vara utbytes
mark eller en ersättning i pengar ur gårdsbru
kets utvecklingsfond. 

I propositionen förelås vidare att i fråga om 
stämpelskattefriheten för en överlåtelsehand
ling för områden eller andelar i samfälld skog 
som överlåts som tillskottsområden enligt 
landsbygdsnäringslagen iakttas stadgandena i 
30 § lagen angående stämpelskatt. 

3. Propositionens organisatoriska 
verkningar 

Landsbygdsdistrikten åsamkas i någon mån 
extra arbete av värderingen av områden som 
skall användas som skogstillskottsområden, 
skogslägenheter eller samfällda skogar och av 
andra åtgärder i samband därmed. Ökningen 
av uppgifterna förorsakar dock inget behov av 
ökad personal och propositionen har inga 
organisatoriska verkningar. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslag 

2 §. Balanseringsåtgärder. Till paragrafen fo
gas ett nytt 3 mom. I momentet föreslås att till 
en odlare som helt eller för en bestämd tid 
avstår från lantbruksproduktion och som är 
berättigad till stöd enligt landsbygdsnäringsla
gen, utan hinder av vad som stadgas i lagen om 
rätt att överlåta och upplåta statens jordegen
dom och inkomstgivande rättigheter (687/78), 
kan säljas skogsmark av statens mark eller en 

andel i samfälld skog som bildas av statens 
mark. Vid försäljningen kan köpeskillingen helt 
eller delvis kvarstå som skuld. En förutsättning 
för erhållande av stöd enligt landsbygdsnärings
lagen är bl.a. att det företag som bildas har 
förutsättningar för bedrivande av en fortsatt, 
lönsam verksamhet och att den person som 
understöds helt eller delvis får sin utkomst av 
verksamhet enligt landsbygdsnäringslagen samt 
har sådana personliga egenskaper att det kan 
anses ändamålsenligt att stöda honom. A v-
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sikten är att genom statsrådsbeslut föreskriva 
att ett tillskottsområde i regel inte skall säljas 
med stöd av denna lag till personer som redan 
har uppnått pensionsålder enligt lagen om 
generationsväxlingspension. Om generations
växling pågår på en lägenhet, skall tillskotts
område dock kunna överlåtas. Ett skogstill
skottsområde enligt landsbygdsnäringslagen får 
vara beläget på högst 30 km:s avstånd från 
köparens driftscentrum. Till en odlare som 
permanent lägger ned lantbruksproduktionen 
kan ett så stort tillskottsområde eller en så stor 
andel i samfälld skog säljas att det skogsbruk 
som bildas blir livsdugligt. 

Utom till en odlare som avstår från lant
bruksproduktion skall även till en annan per
son som är berättigad till stöd enligt lands
bygdsnäringslagen, såsom tillskottsområde en
ligt landsbygdsnäringslgaen, för att företags
verksamhet som är inriktad på skogsbruk skall 
främjas, till gängse pris kunna säljas skogsmark 
eller en andel i samfälld skog som är i statens 
besittning. Vid behov kan ett skogstillskotts
område, en andel i samfålld skog eller också en 
skogslägenhet även säljas till andra än till ovan 
nämnda personer, om de har förutsättningar 
att bli skogsbruksföretagare. En annan förut
sättning är att försäljningen stöder bevarandet 
av en livskraftig och bebodd landsbygd. Av
sikten är att föreskriva att ett skogsområde kan 
ges om den som tänker bli företagare bor på 
högst 30 km:s avstånd från skogslägenheten. 
En andel i samfälld skog eller något annat 
område kan ges till andra personer än dem som 
avses i landsbygdsnäringlagen även då alla 
andelar i samfälld skog eller små återstoder av 
skogsmark inte överlåts till personer som enligt 
landsbygdsnäringslagen är berättigade till 
mark. 

I 4 mom. föreslås att statliga marker mot en 
ersättning enligt gängse pris kan överlåtas till 
jordsbruksstyrelsen för användning till balan
seringslagens syften. Ersättning för markområ
den som övergår i jordbruksstyrelsens besitt
ning erläggs antingen som utbytesskog eller 
som betalning av medlen i gårdsbrukets 
utvecklingsfond. Överlåtelsen av besittningen 
av statens marker kan i praktiken skötas så att 
landsbygdsdistriktet förhandlar med myndighe
ter som hör till forstförvaltningens distriktsor
ganisation eller andra myndigheter som sköter 
statens mark om gränser för områden som 
lämpar sig för lagens syften och om övriga 
omständigheter i samband med överlåtelsen av 

besittningen. Överlåtelsen av besittningen av 
statens marker sker genom en handling som 
undertecknas av de lokala myndigheterna. 
statsrådet kan meddela närmare föreskrifter 
om överlåtelsen av besittningen. statsrådet kan 
även bestämma att det avgör ett ärende som 
gäller överlåtelse, om avtal om de områden 
som skall överlåtas inte nås i annat fall. 

14 a§. Försäljning av skogstillskottsområde 
och andel i sanifälld skog. I paragrafen stadgas 
närmare om villkoren för försäljning av ett 
skogstillskottsområde eller en andel i samfälld 
skog. Ett skogstillskottsområde eller en andel i 
samfälld skog får enligt l mom. säljas i en 
sådan omfattning att den uthålliga avverknings
mängden blir 800 m3 per år. 

I 2 mom. stadgas att vid bildande och 
försäljning av samt i fråga om panträtten på 
försäljningspris på tillskottsområden och ande
lar i samfälld skog i tillämpliga delar skall 
iakttas stadgandena om försäljningspriser en
ligt landsbygdsnäringslagen. 

Paragrafens 3 mom. innehåller stadganden 
om räntor på statens försäljningsprisfordringar 
som uppstår med stöd av balanseringslagen, 
om återbetalningstider, om återkrav av pris 
samt om vissa andra omständigheter i anslut
ning till försäljningen av tillskottsområden. I 
fråga om dem iakttas i tillämpliga delar vad 
som enligt landsbygdsnäringslagen stadgas om 
statliga lån som beviljas för köp av tillskotts
mark. Försäljningspriserna kan, med avvikelse 
från statens försäljningsprisfordringar enligt 
landsbygdsnäringslagen, också kvarstå som en 
långfristig skuld till staten. Avsikten är att 
genom statsrådsbeslut föreskriva att av försälj
ningspriset högst priset på en skogsmarksareal 
som motsvarar en virkesavkastning på 400 m3 

kan kvarstå som långfristig skuld till staten. 
statsrådet meddelar närmare föreskrifter om 
försäljningsvillkoren. 

Närmare föreskrifter om försäljning av ett 
skogsområde och en andel i samfålld skog, om 
värdering och användning av marken, företrä
desordning, boendeavstånd, räntor, betalnings
lättnader och andra omständigheter i samband 
med försäljning av tillskottsområde och andel i 
samfälld skog meddelas av statsrådet. Inom de 
gränser som statsrådet bestämmer har jord
bruksstyrelsen motsvarande rättighet. Avsikten 
är att jordbruksstyrelsen främst skall få befo
genhet att meddela föreskrifter om tillväga
gångssätt. 
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Avsikten är att återbetalningstiden för för
säljningspriser skall fastställas att vara 5-15 år 
då en andel i samfälld skog eller ett tillskotts
område säljs till personer som är berättigade 
till stöd enligt landsbygdsnäringslagen. A v
sikten är att ränteprocenten på den obetalda 
delen av köpeskillingen skall vara lika stor som 
i statliga lån enligt landsbygdsnäringslagen. 
Vad gäller uppsägning av köpeskilling är av
sikten att stadgandena i 56 § landsbygdsnärings
förordningen skall iakttas i tillämpliga delar. 
Det kan bestämmas att en obetald köpeskilling 
genast skall återbetalas, om äganderätten till 
ett skogstillskottsområde eller en skogslägenhet 
övergår på någon annan. Om äganderätten till 
ett skogstillskottsområde eller en skogslägenhet 
övergår på någon annan i samband med 
generationsväxling, kan lån för denna del av 
köpeskillingen dock beviljas med hjälp av ett 
nytt markköpslån som beviljas med stöd av 
landsbygdsnäringslagen. På uppsagt kapital 
skulle uppbäras en årlig ränta på 16 %. Om ett 
skogsområde eller en andel i samfälld skog 
överlåts till någon annan än en person som 
avses i 20 § i denna lag innan den minimitid 
som statsrådet bestämt har förflutit från köpet, 
kan även den ränteskilinad som personen har 
fått till godo återkrävas till staten. statrådet 

utfärdar närmare föreskrifter om uppsägning 
av obetald köpeskilling, bestämmande av rän
teskillnadens storlek och andra omständigheter 
i samband med återkrav. Avsikten är att 
storleken på ovan avsedda ränteskilinad skall 
bestämmas så att gängse ränta används som 
jämförelseränta. 

Ovan avsedda stadganden iakttas i tillämp
liga delar även då ett skogsområde säljs till 
någon annan än en person som får stöd enligt 
landsbygdsnäringslagen. 

28 a§. Befrielse från stämpelskatt. Det före
slås att tilllagen fogas en ny 28 a§. Paragrafen 
innehåller en hänvisning till 30 § lagen angåen
de stämpelskatt som gäller stämpelskattefrihet 
för överlåtelsehandlingar enligt balanseringsla
gen. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om balansering av lantbruksproduktionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § lagen den 22 december 1989 om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89) 

nya 3 och 4 room. och till lagen nya 14 a och 28 a§§, som följer 

2§ 
Balanseringsåtgärder 

Utan hinder av vad som stadgas i lagen om 
rätt att överlåta och upplåta statens jordegen
dom och inkomstgivande rättigheter (687/78) 
kan till en odlare som varaktigt eller för en 
bestämd tid avstår från lantbruksproduktion 
av sådan statlig mark som är i jordbrukssty
relsens besittning till gängse pris säljas ett 
sådant skogstillskottsområde eller en sådan 
andel i samfälld skog som med tanke på den 
lägenhet som han äger lämpar sig som tillskotts
område enligt landsbygdsnäringslagen 

(1295/90). Vid försäljningen kan köpeskillingen 
helt eller delvis kvarstå som skuld till staten. 
Vid behov kan också till andra odlare, som 
avses i lantbruksnäringslagen och som kan få 
understöd, av statlig mark i jordbruksstyrelsens 
besittning såsom tillskottsområde enligt nämn
da lag till gängse pris säljas skogsmark eller 
andelar i samfälld skog för bildande av livsdug
liga skogsbrukslägenheter. Ett skogstillskotts
område, en skogslägenhet eller en andel i 
samfälld skog kan vid behov till gängse pris 
säljas även till någon annan än en odlare som 
avses ovan, om försäljningen stöder bevarandet 
av en livskraftig landsbygd. 
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Statens mark kan för åtgärder som avses i 
denna lag överföras i jordbruksstyrelsens be
sittning mot ersättning enligt gängse pris, som 
betalas av gårdsbrukets utvecklingsfonds me
del, eller mot utbytesmark, som ges av mark i 
jordbruksstyrelsens besittning. statsrådet med
delar vid behov närmare föreskrifter om över
föring av markområden. 

14 a § 
Försäljning av skogstillskottsområden 

och andel i samfälld skog 

A v ett sådant skogstillskottsområde eller en 
sådan andel i samfälld skog som avses i 2 § 3 
mom. får säljas högst så mycket att den 
uthålliga avverkningsmängden på den skogslä
genhet som bildas blir omkring 800 kubikmeter 
om året. 

I fråga om bildande och försäljning av samt 
panträtt i fråga om försäljningspriset på till
skottsområden och andelar i samfälld skog som 
säljs med stöd av denna lag gäller i tillämpliga 
delar vad som stadgas i 38, 41-44 och 46 §§ 
landsbygdsnäringslagen. 

Beträffande återbetalningstid, ränta, dröjs
målsränta, uppbörd av avkortningar och betal
ningslättnader i fråga om försäljningspriset 
samt andra villkor i köpebrevet iakttas i 
tillämpliga delar vad som i landsbygdsnärings
lagen (1295/90) stadgas om statliga lån som 
beviljats för köp av tillskottsmark, dock så att 
jordbruksstyrelsen sköter uppbörden av försälj
ningspriset och att försäljningspriset helt kan 
kvarstå som skuld till staten. Försäljningspri
serna och räntorna bokförs som inkomst till 
gårdsbrukets utvecklingsfond. Om ett skogs
område, en del därav eller en andel i samfälld 
skog som har köpts, överlåts till någon annan 

Helsingfors den l O januari 1992 

än en person som avses i 20 §i denna lag innan 
den minimitid som statsrådet bestämt har 
förflutit från köpet, kan även den ränteskilinad 
som personen fått till godo återkrävas till 
staten räknat från den dag då försäljningspriset 
lyftes. 

statsrådet bestämmer närmare om använd
ningen av statens mark och vid behov också 
om värdering, företrädesordning, boendeav
stånd och om andra försäljningsvillkor samt 
om försäljningspris, räntor, bestämmande av 
ränteskillnadens storlek, övriga omständigheter 
i samband med återkrav, betalningslättnader i 
fråga om skogstillskottsområden och andelar i 
samfälld skog samt om förfarandet i övrigt vid 
försäljning av skogstillskottsområden eller an
delar i samfälld skog. statsrådet och, med stöd 
av dess beslut, jordbruksstyrelsen kan vid 
behov meddela sådana föreskrifter i fråga om 
försäljning av skogstillskottsområden och an
delar i samfälld skog som avviker från lands
bygdsnäringslagen. 

Det som stadgas ovan iakttas i tillämpliga 
delar även vid försäljning av ett skogstillskotts
område, en skogslägenhet eller en andel i 
samfälld skog till någon annan än en person 
som understöds enligt landsbygdsnäringslagen. 

28 a § 

Befrielse från stämpelskatt 

I fråga om stämpelskatt på en överlåtelse
handling för ett i 2 § 3 mom. nämnt skogstill
skottsområde, en skogslägenhet eller en andel i 
samfälld skog gäller vad som stadgas i 30 § 
lagen angående stämpelskatt (1333/90). 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 
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