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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av 5 § lagen om skogsvårdsföreningar samt 3 och 18 
§§ lagen om enskilda skogar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
skogsvårdsföreningar och lagen om enskilda 
skogar ändras så, att skogsbrukets utveck
lingscentral Tapio inte sköter vare sig upp
gifter som gäller styrning och övervakning 
av skogsvårdsföreningarna eller uppgifter 
som gäller styrning av tillsynen över iaktta
gandet av lagen om enskilda skogar. Till 
denna del ansluter sig propositionen till re
geringens proposition till riksdagen med för
slag tilllag om skogscentraler och skogsbru
kets utvecklingscentral, enligt vilken de 

nuvarande Metsäkeskus Tapio och skogs
centralen skogskultur ombildas till skogs
brukets utvecklingscentral Tapio, på vilken 
inga myndighetsuppgifter ankommer. 
La~en om skogsvårdsföreningar föreslås 

ocksa bli ändrad så, att de regionala skogs
centralerna inte styr skogsvårdsföreningarnas 
verksamhet. 

Vidare föreslås en ändring av ett stadgan
de i lagen om enskilda skogar som i fråga 
om förmånsrätt och utmätning hänvisar till 
en upphävd författning. 

Lagen avses träda i kraft den l mars 1996. 

MOTIVERING 

l. N uläge och föreslagna ändringar 

Enligt 5 § lagen om skogsvårdsföreningar 
(558/50) ger de nuvarande skogscentralerna, 
Metsäkeskus Tapio och skogscentralen 
Skogskultur, samt skogsnämnderna handled
ning åt skogsvårdsföreningarna och överva
kar deras verksamhet. 

Enligt 3 § lagen om enskilda skogar 
(412/67) övervakar skogsnämnderna iaktta
gandet av lagen om enskilda skogar under 
tillsyn av jord- och skogsbruksministeriet 
och under ledning av skogscentralerna. 

Riksdagen förelades den 29 september 
1995 en proposition med förslag till lag om 
skogscentraler och skogsbrukets utvecklings
central (RP 11711995 rd). Syftet med propo
sitionen är att förnya organisationen för 

främjande av och tillsyn över privatskogs
bruket så, att Metsäkeskus Tapio och skogs
centralen Skogskultur sammanslås till 
Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, en 
sakkunnig- och utvecklingsorganisation för 
skogsbruket. Enligt propositionen skall myn
dighetsuppgifter inte ingå i Tapios uppgifts
område. De nuvarande skogsnämnderna 
föreslås bli ombildade till regionala skogs
centraler. 

De ovan nämnda styrnings- och tillsyns
uppgifter som följer av lagen om skogs
Yardsföreningar och lagen om enskilda sko
gar är sådana myndighetsuppgifter som inte 
avses ingå i skogsbrukets utvecklingscentral 
Tapios uppgiftsområde efter att den föreslag
na lagen om skogscentraler och skog_sbrukets 
utvecklingscentral har trätt i kraft. A ven om 
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Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio enligt 
nämnda proposition inte omfattas av vad 
som annars stadgas om de nuvarande skogs
centralerna, kan det tänkas att de hänvis
ningar till dess föregångare som ingår i la
gen om skogsvårdsföreningar och lagen om 
enskilda sko~ar leder till oklarhet angående 
lagens innehalL Därför föreslås hänvisning
arna bli slopade. 

Eftersom den omständigheten att de regio
nala skogscentralerna skulle styra skogs
vårdsföreningarnas verksamhet inte överens
stämmer särskilt väl med principerna för 
konkurrenslagstiftningen, och det inte heller 
kan anses att samhällets behov förutsätter ett 
sådant stymingsförhållande, föreslås det att 
de regionala skogscentralerna inte längre 
skall ha hand om uppgiften att styra skogs
vårdsföreningama. 

Efter förändringarna skall de regionala 
skogscentralerna sköta övervakningen av 
skogsvårdsföreningarnas verksamhet. Over
vakniogen innebär liksom tidigare uppfölj
ning av att föreningarna iakttar lagen om 
skogsvårdsföreningar. De regionala skogs
centralerna utövar också tillsyn över iaktta
gandet av lagen om enskilda skogar. Efter
som de regionala skogscentralema, enligt 
den föreslagna lagen om skogscentraler och 
skogsbrukets utvecklingscentral kommer att 
stå under jord- och skogsbruksministeriets 
styrning och tillsyn, innebär detta att minis
teriet styr och övervakar de regionala skogs
centralemas verksamhet, också till den del 
dessa sköter sådana uppgifter som gäller 
skogsvårdsföreningarna och tillsynen över 
iakttagandet av lagen om enskilda skogar. 

I 18 § lagen om enskilda skogar hänvisas i 
fråga om utmätning av kostnader som skall 
ersättas skogsnämnden och förmånsrätt för 
dem till en upphävd författning. Eftersom 
det sedan författningen upphävdes har varit 
en tolkningsfråga om kostnaderna får den 
förmånsrätt som stadgas i 22 § 4 mom. 
(1580/92) förordningen om inteckning i fast 
e~endom bör ett klargörande stadgande an
gaende detta tas in i lagen. Vidare bör det 
hänvisas till lagen om indrivning av skatter 
och avgifter i utsökningsväg (367/61). Det 
är fråga om de kostnader som åsamkas 
skogsnämnden av att skog iståndsätts eller 
återväxt åstadkoms och tryggas när skogsä
garen inte har fullgjort sina förpliktelser i 
samband med detta. 

2. Propositionens ekonomiska och öv
riga verkningar 

Propositionen har inga nämnvärda ekono
miska verkningar. De styrnings- och tillsyns
uppgifter som ankommer på de nuvarande 
skogscentralerna övergår på jord- och skogs
bruksministeriet, vars personal dock inte 
behöver utökas med anledning av de nu för
eslagna ändringarna av lagen om skogs
vårdsföreningar och lagen om enskilda 
skogar. Uppgifterna för de nuvarande skogs
centralerna, som i huvudsak finansieras med 
statsbidrag, minskar, och den därav följande 
inbesparingen utgör en del av den sänkning 
av statsbidraget till organisationerna för 
främjande och övervakning av skogsbruket 
som föreslås i budgetpropositionen för 1996. 
Styrnings- och tillsynsförhållandena beträf
fande de regionala skogscentralerna klargörs 
och förenklas, vilket bidrar till att förbättra 
förutsättningarna för resultatstyming. 

Det föreslagna stadgande som klargör för
månsrätten för kostnader enligt lagen om 
enskilda skogar vilka skall betalas till skogs
nämnden säkerställer förmånsrätten för såda
na fordringar. 

3. Beredningen av propositionen och 
andra omständigheter som inverkat 
på propositionens innehåll 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
dra~ vid jord- och skogsbruksministeriet 
Utlatande om den har inbegärts hos Metsä
keskus Tapio, skogscentralen Skogskultur 
och skogsnämnderna samt Centralförbundet 
för lant- och skogsbruksproducenter MTK 
och skogsindustrin rf. 

Propositionen ansluter sig i huvuddrag till 
den till riksdagen avlåtna propositionen med 
förslag till lag om skogscentraler och skogs
brukets utvecklingscentraL Den bör behand
las så, att de lagförslag som ingår i vardera 
propositionen kan träda i kraft samtidigt. 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l mars 
1996. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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1. 
Lag 

om ändring av 5 § lagen om skogsvårdsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50) som följer: 

5 § 
skogscentralerna övervakar skogsvårdsför- Denna lag träder i kraft den 

eningamas verksamhet. 199 . 

2. 

Lag 

3 

om ändring av 3 och 18 §§ lagen om enskilda skogar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 och 18 §§ lagen den 15 september 1967 om enskilda skogar (412/67), av dessa 

lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 8 februari 1991 (266/91), som följer: 

3 § 
Iakttagandet av denna lag övervakas av 

skogscentralema. 

18 § 
De i 17 § nämnda kostnader som skall 

betalas till skogsnämnden får förmånsrätt 

Helsingfors den 17 november 1995 

enligt 22 § 4 mom. (1580/92) förordningen 
om inteckning i fast egendom. De får indri
vas utan dom eller beslut i den ordning som 
stadgas i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367/61). 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä 
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Bilaga 
l. 

Lag 
om ändring av 5 § lagen om skogsvårdsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 5 § lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50) som följer: 

Gällande lydelse 

5 § 

Centralskogssällskapen och skogsvårds
nämnderna giva handledning åt skogsvårds
föreningarna samt övervaka deras verksam
het. 

2. 

Föreslagen lydelse 

5 § 

skogscentralerna öve1Vakar skogsvårdsför
eningarnas verksamhet. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 
om ändring av 3 och 18 §§ lagen om enskilda skogar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 och 18 §§ lagen den 15 september 1967 om enskilda skogar (412/67), av dessa 

lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 8 februari 1991 (266/91), som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 

Iakttagandet av denna lag övervakas av 
skogsnämnderna under tillsyn av jord- och 
skogsbruksministeriet och under ledning av 
skogscentralerna. 

18 § 

Beträffande utmätning av ovan i 17 § 
nämnda kostnader, som skola ersättas dis
triktsskogsnämnd, och angående förmånsrätt 
för dem gäller vad om påförd kommunal
skatt på grund av inkomst av fastighet är 
stadgat. 

Föreslagen lydelse 

3 § 

Iakttagandet av denna lag övervakas av 
skogscentralerna. 

18 § 

De i 17 § nämnda kostnader som skall 
betalas till skogsnämnden får fönnånsrätt 
enligt 22 § 4 mom. ( 1580192) förordningen 
om inteckning i fast egendom. De får indri
vas utan dom eller beslut i den ordning som 
stadgas i lagen om indrivning av skatter och 
avgifter i utsökningsväg (367161). 

Denna lag träder i kraft den 
199. 


