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Sammanfattning 
 

I nuläget ägs den svenska skogen till 52 procent av enskilda familjeskogsbrukare varav 

200 000 står inför ett kommande generationsskifte. Att Sverige har en så stor andel 

familjeskogsbruk är ovanligt i jämförelse mot länder utanför Norden. Skogsägaren kommer i 

och med generationsskiftet ställas inför en rad spörsmål såsom skattefrågor, ekonomiska 

frågor, rättvisefrågor och sist men inte minst känslomässiga frågor att ta hänsyn till. För att 

generationsskiftet ska bli lyckat krävs lång planering samt tid att diskutera fram vad man vill 

uppnå och vilka konsekvenserna blir. Generationsskiftesprocessen tar vanligtvis mellan tre till 

fem år att genomföra. Att inleda generationsskiftesprocessen i god tid bör därför 

uppmärksammas. Ett generationsskifte kan ske genom ett oplanerat eller planerat skifte. Vid 

ett oplanerat generationsskifte sker överlåtelsen genom att egendomen övergår genom legalt 

arv. Enligt huvudregeln ärver efterlevande make/maka kvarlåtenskapen. I enlighet med detta 

är det den legala arvsordningen som sedermera avgör vem som har rätt och inte rätt till 

egendomen. Vid ett planerat generationsskifte genomförs skiftet under överlåtarens livstid 

genom gåva, testamente eller försäljning/köp. Överlåtelseformerna gäller både för överlåtelse 

av näringsverksamheten som för fastigheten. Vilken överlåtelseform som är bäst kan endast 

utgöras från fall till fall eftersom olika omständigheter påverkar det enskilda fallet. Alla 

omständigheter i de enskilda fallen blir föremål för överväganden och slutsatser som sedan 

bör tas med i beräkningen. 

  

Att låta skogsbruksfastigheten övergå till alla barnen gemensamt kan innebära att göra dem en 

björntjänst. Sannolikheten att alla barnen har lika förutsättningar för att driva skogsbruket 

vidare är liten. Detta kan grunda sig på att barnen har olika intressen och önskemål med det 

ofrivilliga samägandet. Barnens nuvarande livssituation spelar även stor roll eftersom någon 

kan vara beroende av att få sin inkomst från fastigheten säkrad medan de övriga har inkomst 

från tjänst och därmed inte är lika benägna att skogsbruksfastigheten genererar vinst. Barnen 

kan bo på olika ställen i Sverige och kan av praktiska skäl inte vara lika delaktiga av 

förvaltningen av skogsbruksfastigheten som den som bor nära. Dessa olika komponenter kan 

påverka investeringsviljan hos respektive samägare vilket som följd kan innebära att 

skogsbruksfastigheten tillslut avvecklas. Det viktigast överlåtaren bör tänka på ifall flera barn 

gemensamt ärver är att upprätta ett omsorgsfullt skrivet avtal där man noga reglerar 

samägandet. Villkor som kan skrivas in i samband med överlåtelsen bör noga kontrolleras så 

de inte strider mot lagen vilket skulle innebära att villkoren blir ogiltiga.        
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige är mitt uppe i det stora generationsskiftet som det pratats mycket om de senaste åren. 

Varje år sker cirka 4000 överlåtelser av jord- och skogsbruksfastigheter. Under år 2015 

beräknas cirka 5000 skogsbruksfastigheter att överlåtas. År 2011 var antalet sålda 

skogsbruksfastigheter som flest. Skälet till att så många skogsfastigheter överlåts är att 

genomsnittsåldern är hög. Idag ägs 37 procent av den svenska skogen av personer över 65 år. 

Flertalet av dagens köpare är övervägande 10-15 år yngre än säljarna. Det innebär att inom en 

tioårsperiod kommer dagens köpare överlåta skogsbruksfastigheter på grund av hög ålder.
1
   

Ett generationsskifte tar oftast tre till fem år att genomföra innan det är slutfört. En överlåtelse 

innebär stora beslut och fällor som både överlåtaren men även övertagaren kan råka ut för. 

Samägande som uppstår i och med en överlåtelse är en fälla som bör beaktas. Ett samägande 

för ofta med sig rättsliga problem men även problem av emotionell karaktär.
2
 

Generationsskiften är inte sällan förenat med ekonomisk karaktär, bland annat de 

skatterättsliga bestämmelserna som aktualiseras vid ett generationsskifte. De skatterättsliga 

bestämmelserna tillämpas olika beroende på vilken metod som tillämpats vid överlåtelsen.
3
 

Vilken metod som i slutändan kommer begagnas beror på olika faktorer och vilken situation 

varje enskild ägare befinner sig i. Ett generationsskifte delas upp i två kategorier; planerat 

eller oplanerat(legalt arv). Vid ett planerat generationsskifte sker överlåtelsen genom gåva, 

testamente eller försäljning, och vid oplanerade generationsskiften aktualiseras arvsrättens 

regler i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).  

Förändringar i lagstiftningen sker fortlöpande. Bland annat avskaffades arvs- och gåvoskatten 

år 2005 vilket utmynnade i att generationsskiftesprocessen underlättats. Vid benefika 

överlåtelser finns nu även möjligheten för mottagaren att överta medel på skogskonto och 

skogsskadekonto samt periodiseringsfond, positiv räntefördelning och expansionsfond utan 

beskattningskonsekvenser.
4
 

Trots lagstiftarens ändringar är generationsskiften fortfarande en komplex process. För att 

uppnå bra resultat krävs förkunskaper inom både arvs- och skatterätten.
5
   

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet är att undersöka hur de skattemässiga konsekvenserna ter sig 

beroende på vilken generationsskiftesform som tillämpas vid skifte av svenska 

skogsbruksfastigheter. Generationsskiftesprocessen förklaras utifrån ett civil- och 

skatterättsligt perspektiv. I syftet ingår att utreda gällande rätt avseende de skatterättsliga 

bestämmelserna vid en överlåtelse. Vidare påvisas konsekvenser av både civilrättslig och 

                                                           
1
Skogsstatistisk årsbok 2012, s 24. 

2
 Ibid, s. 32. 

3
 Melin, m.fl. (2007), s. 16. 

4
 Lag (2004:1341) om upphävande av lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lag (2004:1149) om ändring i 

inkomstskattelagen (1999:1229) och lag (2008:1066) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). 
5
 Melin, m.fl. (2007), s. 16-17. 
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etisk karaktär i samband med att ett samägande och avyttring mellan syskon uppkommer. 

Avslutningsvis ingår att förhoppningsvis åstadkomma en slutsats där valet mellan de olika 

generationsskiftesformerna påvisar en viss skillnad gentemot de skatterättsliga 

bestämmelserna.  

1.3 Metod och material   
I allmänhet finns det inte mycket skrivet om generationsskiften och i synnerhet inte om 

oplanerade generationsskiften, det vill säga genom arv. Den metod som använts är traditionell 

rättsdogmatisk metod. Den innebär att rättskällorna undersökts utifrån rättskällornas ordning 

efter juridisk rang.
6
  Lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin i nämnd ordning. Lagtexten 

utgör den främsta källan i den ordinarie rättskällehierarkin vilken också varit den primära 

utgångspunkten för undersökningen.
7
 Utöver den traditionella rättsdogmatiska metoden som 

använts kommer även Skatteverkets (SKV) material utgöra en relevant källa. Material som 

utfärdats av SKV ska tillämpas med försiktighet eftersom de kan vara partiska och kan då 

innebära en risk för studien.        

Lagtext är oftast generell därför kan förarbeten ge en djupare förståelse om framförallt 

bakgrunden till och tillämpningen av lagtexten. Uttalanden i dessa kan ge ledning av särskild 

betydelse för de problem som undersöks. Rättspraxis är ett begrepp för rättsliga avgöranden i 

framförallt domstolar. Rättspraxis från högsta domstolen så kallat prejudikat har betydelse för 

och kan ge ledning då förarbeten är oklara eller då ett problem förbigåtts. I allmänhet spelar 

rättspraxis stor roll eftersom den används som vägledning för domstolarnas framtida 

avgöranden. Rättspraxis har även en kompletterande roll som rättskälla på områden där 

lagstiftning saknas eller är föråldrad och ofullständig.
8
 

Övervägande rättsfall är hämtade ifrån fall av Högsta Domstol (HD) men även från 

Regeringsrätten (RÅ). Vid årsskiftet 2010/2011 bytte Regeringsrätten namn till Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD). I studien tillämpas namnet Regeringsrätten på de fall som är 

innan årsskiftet 2010/2011 och det nya namnet Högsta förvaltningsdomstolen kommer att 

användas på rättsfall som är efter årsskiftet. 

 

Utöver den rättsdogmatiska metoden kommer en jämförelse tillämpas i den utsträckning som 

krävs för att enklare och tydligare påvisa de skillnader som föreligger mellan de olika 

generationsskiftesformerna.
9
 Andra rättskällor som anses ha lägre rang är doktrin, 

handelsbruk och sedvänja som kan användas för att lösa det rättsliga problemet. Doktrinen 

används som ett hjälpmedel för att orientera sig i juridiskt material. Det är inom doktrinen 

som komplicerade och teoretiska lösningar utarbetas mer ingående.
10

 

 

                                                           
6
 Bernitz (2006), s. 27.   

7
 Ibid, s. 28.  

8
 Ibid, s. 29.  

9
 Sandgren (2007), s. 39. 

10
Bernitz (2006), s. 29. 
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Doktrinen om generationsskiften av skogsbruksfastigheter är prekärt och ålderdomlig. 

Däremot är litteratur om generationsskiften och hur en överlåtelse beskattas mer tillgänglig 

eftersom SKVs material tilldelats stor betydelse.     

1.4 Avgränsning 

Ett flertal intressanta situationer kan uppstå i samband med att skogsbruksfastigheter överlåts 

samt dess ekonomiska och emotionella följder av skiftet. Intressant hade varit att jämföra 

överlåtelsens ekonomiska konsekvenser beroende på ifall skogsbruksfastigheten bedrivs som 

aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller kommanditbolag vilket skulle gjort 

jämförelsedelen mer intressant och heltäckande. Tid är även ett skäl till att de övriga 

associationsformerna lämnats utanför. Det främsta skälet att inte inkludera alla 

associationsformer är för att en skogsbruksfastighet vanligtvis bedrivs som enskild firma.  

Framställningen behandlar enbart skogsbruksfastigheter som bedrivs som enskild 

näringsverksamhet. Skogsavdrag som flera skogsbrukare tillämpar har valts att uteslutas på 

grund av tidsbrist. Fokus ligger på problematiken kring de civil- och skatterättsliga aspekterna 

vid både planerade och oplanerade generationsskiften som både överlåtaren och övertagaren 

drabbas av.  

 

Ett generationsskifte som det hörs på namnet riktar sig främst till familjeskogsbruk där 

arvingar till överåtaren övertar skogsbruksfastigheten. I framställningen kommer i vissa 

kapitel även make/maka eller utomstående nämnas som övertagare. I de fallen kommer det 

alltid att tydliggöras. Utöver dessa tillfällen behandlar framställningen enbart överlåtelser som 

sker till bröstarvingar. Avgränsningen har gjorts eftersom problematiken oftare uppstår i 

situationer där skogsbruksfastigheten överlåts till bröstarvingarna. En liknande avgränsning 

görs på samägande. Ett samägande i denna framställning åsyftar samägande som uppkommer 

mellan syskon. Även i denna del kan i mindre utsträckning samägande som uppstått mellan 

make/maka eller utomstående att nämnas. Skälet till denna avgränsning är att ett samägande 

som uppkommer mellan syskon är det vanligaste samägandeskapet och tjänar därav ett större 

syfte än samägande mellan maka/make eller utomstående.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen har delats in i fyra delar med flera kapitel och underkapitel. Del 1 inleds med ett 

kapitel om framställningen av studien. Därefter kommer ett grundläggande kapitel som 

allmänt beskriver de allmänna utgångspunkterna såsom hur en skogsbruksfastighet, enskild 

näringsverksamhet, generationsskifte och skogskonto är definierad. Del 2 innehåller 

generationsskiftets genomförande. Genom de olika kapitlen ges kännedom om planerade 

generationsskiften såsom gåva, försäljning och testamente. Varje överlåtelse metod förklars 

utifrån respektive begrepp därefter beskrivs överlåtelsemetodernas skattekonsekvenser som 

avslutas med en sammanfattande slutsats. Nästa kapitel beskriver oplanerade 

generationsskiften det vill säga arv utifrån föregående upplägg.  

Del 3 berör vad som händer efter generationsskiftesprocessen genomförts. Ett övergripande 

kapitel om samäganderättsförhållandet förklars utifrån lagen (1904:48) om samäganderätt 

(SägL) och lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter (JSL) som 

båda blir tillämpbara vid ett samägande. Även Jordförvärvslagen (1979:230) (JFL) kommer 
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att beskrivas i ett eget stycke. Specifika hinder vid avyttring av skogsbruksfastigheter som kan 

uppstå i och med ett samägande kommer belysas med hjälp av olika rättsfall på området. Ett 

samägande kan uppkomma på olika sett och vilket allt som oftast bidrar till 

meningsskiljaktigheter mellan samägarna. Därmed kommer även emotionella problem 

beröras. De olika överlåtelserna som bidrar till att ett samägande uppkommer kommer därför 

beskrivas och analyseras utifrån ett etiskt och civilrättsligt perspektiv.  I del 4 knyts delarna 

avslutningsvis samman i en analys med egna reflektioner.    
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2. Allmänna utgångspunkter 

2.1 Inledning 
I kapitlet definieras vad ett skogsbruk och enskild näringsverksamhet är. Vilka rättigheter 

skogsägaren har när skogsbruksfastigheten bedrivs som enskild näringsverksamhet. 

Begreppet generationsskifte redogörs för. Avslutningsvis introduceras skogs- och 

skogsskadekonto.  

2.2 Skogsbruk 
Vanligtvis är det en fysisk person som äger skogsbruksfastigheter och driver verksamheten 

som enskild näringsverksamhet.
11

 Skogsägaren har möjlighet att göra avverkning av skog på 

lantbruksenhet, även den nya ägaren kan göra detsamma efter en överlåtelse.
12

  

Skötseln och driften av skogsbruksfastigheten kan antingen väljas att drivas genom den 

enskilda näringsverksamheten eller genom ett driftbolag. Beskattningen för de olika 

alternativen blir olika och bör beaktas. Ifall driften överlåts till ett driftbolag kommer bolaget 

att beskattas för driften och skogbrukssägaren beskattas för skogsfastigheten. Drivs istället 

verksamheten som enskild firma/enskild näringsverksamhet beskattas näringsidkaren 

personligen för dennes inkomster från verksamheten.
13

   

Många skogsfastigheter som är privatägda har skog/mark som är mindre än tio hektar även 

dessa skogsfastigheter är alla egna verksamheter.
14

 Skogsbruksfastigheter som har en 

fastighetsbeteckning utgör en egen verksamhetsgren. En rörelse som lämpar sig att avskiljas 

till en självständig rörelse avses vara en verksamhetsgren.
15

 

Ofta används ordet fastighet om en byggnad vilket kan vara missvisande för användningen av 

ordet fastighet. I jordabalken (1970:994) (JB) konstateras att det är marken eller 

vattenområdet med tillhörande byggnader, andra anläggningar och växtlighet som utgör den 

rättsliga benämningen för ordet fastighet.
16

  

En skogsbruksfastighet utgör även en näringsverksamhet ifall det finns avverkningsrätter till 

skog.
17

 Skogsmark beskattas i olika inkomstslag beroende på om de är under drift eller 

försäljning. Vid försäljning av skogsmark kommer kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget 

kapital eftersom kapitalet är hänförbart till försäljnigen vilket i sig utgör en kapitaltillgång för 

överlåtaren.
18

 När skogsbruksfastigheten är verksam och finns kvar hos ägaren beskattas 

däremot skogmarken (avkastning av tillgångar) i inkomstslaget näringsverksamhet. 
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Tillgångar som används i näringsverksamheten (skogsmaskiner, verktyg) beskattas även i 

inkomstslaget näringsverksamhet.
19

 

2.3 Enskild näringsverksamhet 
Att driva en skogsbruksfastighet som enskild näringsverksamhet är en av de vanligaste 

företagsformerna. I föregående kapitel nämndes att näringsfastigheter eller avverkningsrätt av 

skog alltid räknas som näringsverksamhet.
20

 En skogsbruksfastighet som inte har någon 

avverkningsrätt av skog kan även drivas som enskild näringsverksamhet ifall de tre kriterierna 

i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är uppfyllda.  

Det ska vara en fysisk person som bedriver skogsbruksfastigheten på ett självständigt, 

varaktigt och med ett vinstsyftande tillvägagångssätt. Näringsverksamhetens ekonomi ska 

således vara avskild från den privata ekonomin.
21

 Skogsbruksägaren blir personligen ansvarig 

för att ingående avtal och skulder betalas.
22

  

För att starta en enskild näringsverksamhet finns inget krav på startkapital och något krav på 

att revisorer ska granska den enskilda näringsverksamheten föreligger inte. Näringsidkaren 

ansvarar för att näringsverksamhetens nettointäkt beskattas. Nettointäkten beräknas utifrån 

inkomster från den enskilda verksamheten. Det är på nettointäkten som skogsbruksägaren 

betalar sin inkomstskatt och egenavgifter.
23

  

De två vanligast intäkterna skogsbruket genererar är: 

1. Inkomster från avverkningsrätter. Skogsbruksägaren utför inte avverkningen men får 

betalt för att någon annan kommer och avverkar skog på dennes mark. 

2. Inkomster från leveransvirke. Skogsägaren själv eller genom att anlita entreprenör som 

säljer virket från bilväg. Skogsägaren får både betalt för avverkning och framkörning 

av virket.
24

   

Inkomster från avverkningsrätter genom leveransförsäljning är så kallade förvärvsinkomster 

vilket innebär att de kan beskattas progressivt.
25

 Det innebär att skatt tas ut i större andel ju 

större inkomsten är i enlighet med progressiv inkomstskatteskala. Intäkter från 

avverkningsrätter och leveransvirke kan tas upp i både inkomstslaget näringsverksamhet och 

inkomstslaget tjänst.
26

    

Olika inkomster delas numera in i tre grupper; tjänst, kapital och näringsverksamhet: 

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter från anställning, uppdrag eller annan 

inkomstgivande verksamhet som är varaktig eller tillfällig. Inkomsterna räknas endast till 
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 13 kap 1 § 3 st IL. 
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tjänst ifall de inte kan hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.
27

 Vanligtvis faller 

skogbrukare oftast in i facket för beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. 

En aktiv näringsidkare betalar egenföretagaravgifter mellan 0 – 28,97 procent på överskottet. 

(Intäkter-kostnader-avsättningar). När egenföretagaravgiften är betald är det som blir kvar den 

slutliga lönen som sedermera beskattas med kommunal och statlig skatt.
28

  

 Låt oss förutsätta att en skogsbruksägare har intäkter på 1 000 000 kronor och 

kostnader på 400 000 kronor överskottet blir därmed 600 000 kronor.  

 Ifall hela överskottet tas ut som arbetsinkomst blir egenföretagaravgiften cirka 

173 820 kronor.  

Återstående belopp efter att egenföretagaravgiften är betald 426 180 kronor beskattas därefter 

med kommunal och statlig skatt.  

Enskild näringsidkare kan beskattas av både kommunal och statlig 

inkomstskatt beroende på inkomsternas storlek. Den kommunala 

inkomstskatten är proportionell. Genomsnittlig kommunal skatt är 31,60 

procent.
29

 

Statlig inkomstskatt ska betalas med 20 procent ifall inkomsterna från 

näringsverksamheten överstiger 401 100 per år. På den del inkomsterna 

överstiger 574 300 kronor är den statliga inkomstskatten 25 procent.
30

 

Som tidigare nämndes i kapitel 2.2 kan en avyttring både beskattas i inkomstslaget kapital och 

tjänst. Ifall skogsmark avyttras kommer vinsten beskattas i inkomstslaget kapital eftersom 

vinsten kan hänföras till själva försäljningen. Vinsten efter en avyttrad privatbostadsfastighet 

tas upp till beskattning med 22/30 av kapitalvinsten vilket ger en effektiv beskattning om 22 

procent. Ifall en kapitalförlust uppstår efter avyttringen får 50 procent av förlusten dras av. 

Vid avyttring av en näringsfastighet får 90 procent av kapitalvinsten tas upp till beskattning 

vilket ger en effektiv skatt om 27 procent. Vid en kapitalförlust får 63 procent 

tillgodoräknas.
31

  

 2.4 Generationsskifte 

Ett generationsskifte är en överlåtelse av fastigheter eller verksamheters värde till den yngre 

generationen som sedermera delas mellan familjemedlemmarna.  Det finns flera faktorer som 

påverkar skiftet. Det kan beröra frågor anknutna till ägandet och vilken avkastning 

verksamheten kan ge nu och i framtiden. Det kan vara frågor som rör familjen, som att 

kompensera syskon. Framförallt bör överlåtelsen genomföras på ett sätt som tryggar 

överlåtarens framtida ekonomi efter skiftet. 
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Det är överlåtaren (föräldrarna) som har bestämmanderätten att överlåta 

skogsbruksfastigheten fritt till vem de vill. Överlåtelsen ska dock genomföras med hänsyn till 

samhällets lagar och förordningar som finns. 

Ett generationsskifte kan genomföras genom olika överlåtelseformer. En överlåtelse kan 

åstadkommas genom försäljning, gåva, testamente, arv eller en blandning mellan gåva och 

försäljning. Tidpunkten för överlåtelsen kan även påverkas av frågor av mer praktisk och etisk 

karaktär. Det kan handla om att föräldrarna går i pension eller att det redan är klart vem som 

ska överta gården, eller att ingen av barnen har uppnått vuxen ålder. I de två första fallen bör 

en överlåtelse genomföras istället för att vänta. Kapitaltillväxten lär sannolikt öka så länge 

föräldrarna äger skogsbruksfastigheten vilket bidrar till att kostnaderna stiger ju längre man 

väntar. I varje enskilt fall finns en rad spörsmål skogsägaren behöver ta hänsyn till. Det kan 

vara allt från skattemässiga effekter, ekonomiska frågor, frågor om kompensation samt etiska 

frågor.
32

   

2.5 Skogskonto- och skogsskadekonto  
Vinstfördelningen för en skogsbruksgård är ofta inte jämnt fördelat över åren.

33
 Därför kom 

möjligheten att år 1954 göra insättningar på ett så kallat skogskonto. Det bakomliggande 

syftet till att avsätta pengar till ett skogskonto är att fördela de ojämna intäkterna i 

skogsbruksverksamheten som uppkommer. Generellt är de största intäkterna vanligtvis vid 

skogsavverkning och de höga kostnaderna aktualiseras det år ny skog planteras. Intäkterna 

som sätts in på skogskontot dras av i inkomstslaget näringsverksamhet. Skogsbruksägaren ges 

möjlighet att fördela beskattningen av intäkterna från bland annat avverkning över flera år.
34

 

För att utjämna resultatet kan intäkterna tas upp det år skogsägaren har höga kostnader i 

verksamheten som därefter fördelas på flera beskattningsår.  

Stadgarna om skogs- och skogsskadekonto fyller en viktig funktion rent skattemässigt 

eftersom en progressiv beskattning uppstår för inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Med progressiv skatt menas att skattesatsen på resultatet blir större ju större inkomsten är.
35

 

2.5.1 Skogskonto 

Enligt huvudregeln kan de intäkter som genereras från skogsbruket sättas in på ett 

skogskonto, skogsskadekonto eller kreditinstitut som den enskilde näringsidkaren kan göra 

avdrag för i inkomstslaget näringsverksamhet.
36

 För att avdrag i inkomstslaget 

näringsverksamhet ska bli tillämpbar ska vissa kriterier i inkomstskattelagen uppfyllas.  

Beloppet som sätts in på skogskontot ska göras senast den dagen självdeklarationen ska 

lämnas in. Den lägsta insättningen måste motsvara 5 000 kronor på ett skogskonto.
37

 

Avdragets storlek för insättning på skogskontot beräknas utifrån 60 procent av skogsintäkten 

för såld avverkningsrätt såsom rotposter, avverkningsuppdrag och leveransköp. 40 procent av 
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skogsintäkten på grund av avyttring för leveransvirke samt 40 procent av skogsintäkten och 

saluvärdet på grund av uttag för förbättring i egen näringsverksamhet.
38

  

Tidigast fyra månader efter insättningsdagen kan uttag göras. Uttaget får inte vara lägre än 

1 000 kronor. Utöver det får uttag göras på hela det innestående beloppet eller delar av det.
39

 

Uttag och ränta som uppstår på kontot deklareras som intäkt av näringsverksamhet samma år 

som uttaget fullbordas. Kvarstående medel som finns på skogskontot ska deklareras som 

intäkt senast tio år efter insättningen genomfördes.
40

 

2.5.2 Skogsskadekonto 

År 1979 infördes de permanenta reglerna angående skogsskadekonto.
41

 Har mer än en 

tredjedel av skogen skadats på grund av storm, brand eller annan händelse och måste avverkas 

kan avdrag göras och sättas in på ett skogsskadekonto.
42

 På ett skogskonto kan likviden 

fördelas över flera år och kontot har en fördelaktig ränta. Ett skogsskadekonto anskaffas av 

skogsbruksägare som haft skador på en större del av skogen. Ifall utbetalt försäkringsbelopp 

utgått i och med skador på skogen kan beloppet placeras på skogsskadekontot vilket innebär 

att skatten på hela summan inte behöver betalas direkt.   

Avdrag får endast göras på den del av intäkten som kommer från avverkning som gjorts på 

grund av storm, brand eller insektsangrepp. Avdragets storlek beräknas utifrån 80 procent av 

skogsintäkten på grund av likviden för såld avverkningsrätt, 50 procent av skogsintäktens på 

grund av likviden för leveransvirke, samt 50 procent av skogsintäkten på grund av värdet på 

de skogsvaror som tagits ut för förbättring i egen näringsverksamhet.
43

  

I likhet med skogskonto kan uttag göras tidigast fyra månader efter insättning. Uttag och ränta 

ska deklareras som intäkt av näringsverksamhet samma år som uttaget genomförs.  Uttaget får 

inte vara lägre än 1000 kronor.
44

 Den enda skillnaden vid uttag mellan skogskonto och 

skogsskadekonto är att på skogsskadekonton måste innestående medel deklareras eller kan 

kvarstå senast tjugo år efter att insättningen skett. För skogskonto senast tio år.
45

  

Skälet till att tidsperioden mellan skogskonto och skogsskadekonto skiljer sig åt har i 

propositionen motiverats med att skogsskador som uppstått på grund av stormfällning, brand 

och insektsangrep kan framtvinga så stora avverkningar att inkomstutjämning över en längre 

tid ter sig rimlig.
46

 Såsom vid skogskonton får avdrag endast tillämpas ifall avdragsbeloppet 

uppgår till minst 50 000 kronor, däremot kan skogsskadekontot inte nyttjas om det finns  

underskott i näringsverksamheten.
47

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
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3. Gåva 

3.1 Planerat generationsskifte  

3.1.1 Inledning 

Att skifta en skogsbruksfastighet är inte en enkel process. Svårigheterna och konsekvenserna 

är många beroende på vilken överlåtelseform som tillämpas. Ett generationsskifte regleras 

vanligtvis genom: arv eller testamente, genom gåva eller försäljning inom eller utanför 

familjekretsen. Vid planeringen av ett kommande generationsskifte måste hänsyn till de olika 

skattekonsekvenserna för de alternativa överlåtelseformerna beaktas. Det finns en mängd 

regler som måste anpassas i samband med ett skifte. 

3.1.2 Överlåtelse genom gåva 

Överlåtelseformen gåva föreligger när äganderätten av skogsbruket överlåts till den yngre 

generationen eller i annat fall till utomstående.
48

 Emellertid kan begreppet gåva vara 

svårdefinierat beroende på omständigheterna vid dess transaktion. I civilrättslig praxis 

föreligger gåva när de tre rekvisiten förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt är 

uppfyllda.
49

   

 

Regeringsrätten har uttalat sig om rekvisitet förmögenhetsöverföring. Givarens förmögenhet 

ska minskas samtidigt som mottagaren ska berikas.
50

 Högsta domstolen uttalade sig i ett fall 

att givarens förmögenhetsminskiningen samt förmögenhetsökningen hos mottagren inte 

behöver ske exakt samtidigt. Det räcker att en framtida minskning hos givaren kan påräknas 

för att rekvisitet förmögenhetsöverföring anses uppfyllt.
51

 Genom att inget vederlag utges som 

motprestation uppfylls därmed rekvisitet för förmögenhetsöverföring. Vanligt förekommande 

är att den övertagande generationen erlägger en ersättning för eventuell syskonkompensation 

eller för att säkra den äldre generationens ekonomiska säkerhet.
52

 

 

Det andra rekvisitet frivillighet föreligger när transaktionen inte är grundad på någon rättslig 

plikt såsom utbetalning av skadestånd.
53

 En rättslig plikt kan innebära att transaktionen har 

verkställts genom tvång vilket upphäver gåvokaraktären.
54

  

Det sista rekvisitet gåvoavsikten ska gynna mottagaren ekonomiskt samt att avsikten ska vara 

välvillig. Det är viktigt att det i gåvobrevet uttryckligen framgår att gåvan inte ska utgöra 

förskott på arv.
55

 Ifall inte annat föreskrivits kan gåvan betraktas som förskott på arv.
56

 Gåva 

till utomstående kan lättare anses vara en affärstransaktion.
57

 En överlåtelse till utomstående 
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bedöms vanligen som köp då det tredjerekvisitet ”gåvoavsikt” vanligtvis inte föreligger.
58

 

Vid en överlåtelse kan gåva klassificeras som ren gåva eller underprisöverlåtelse. 

3.1.3 Ren gåva 

Ren gåva blir aktuell när gåvogivaren inte kräver någon ersättning. Ren gåva som 

överlåtelseform innebär att gåvogivaren inte får någon ekonomisk ersättning för överlåtelsen. 

En redan tryggad ekonomi från gåvogivaren är en förutsättning för att ren gåva ska vara ett 

alternativ vid en överlåtelse. Vid ren gåva överlåts skogsbruksfastigheten utan någon 

ersättning. Förutsättningsvis kan det innebära att komplikationer inom familjen uppstår i och 

med att övriga arvingar inte kommer kunna bli ekonomiskt kompenserade.
59

 

3.1.4 Underprisöverlåtelse 

Underprisöverlåtelse eller gåva mot viss ersättning som det även kallas är ett så kallat blandat 

fång. Blandat fång delas upp i en benefik del och en onerös del. Den sistnämnda delen innebär 

att mottagaren får äganderätten till skogsfastigheten genom betalning eller annan 

motprestation. Det förstnämnda innebär att mottagren får egendomen utan att behöva göra 

någon motprestation.
60

 När en skogsbruksfastighet (fast egendom) överlåts genom 

underprisöverlåtelse ska en jämförelse mellan ersättningen och gårdens taxeringsvärde 

verkställas. Jämförelsen sker genom den så kallade huvudsaklighetsprincipen. 

Huvudsaklighetsprincipen avgör ifall gården överlämnats genom gåva eller köp.
61

 

Enligt huvudsaklighetsprincipen kan överlåtelse av fast egendom endast klassas som gåva 

eller köp. Huvudsaklighetsprincipen tillåter inte att transaktionen delas upp i både gåva och 

köp. Värdet som används vid tillämpningen av huvudsaklighetsprincipen är fastighetens 

taxeringsvärde för överlåtelseåret och inte marknadsvärdet.
62

 Ifall ersättningen understiger 

fastighetens taxeringsvärde betraktas transaktionen som (benefik) gåva i dess helhet.
63

 Någon 

kapitalvinstbeskattning sker inte vid fast egendom i näringsverksamhet ifall överlåtelsen 

klassas som benefik. Kontinuitetsprincipen kommer även tillämpas vilket innebär att 

förvärvaren övertar avskrivningsplan, anskaffningsvärde m.m. som överlåtaren hade.
64

    

 

Fastighetsöverlåtelser anses som helhet utgöra köp ifall transaktionen från gåvotagarens 

ersättning överstiger eller motsvarar fastighetens taxeringsvärde.
65

 Taxeringsvärde används 

vid skattemässig värdering av skogsfastighet. Taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av 

fastighetens marknadsvärde.
66

  Marknadsvärdet är det pris som skogsbruksfastigheten skulle 

kostat vid en försäljning.
67

 Överlåtaren beskattas för kapitalvinsten som uppstår när 

överlåtelsen i sin helhet klassas som köp. Förvärvarens betalda ersättning utgör därmed 
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anskaffningsvärdet. Enligt lag undviks stämpelskatten ifall vederlaget understiger 85 procent 

av taxeringsvärdet.
68

  

3.2 Rättsligt skydd vid gåva 
Vid överlåtelseformen gåva finns ett flertal regler att beakta däribland det obligations- och 

sakrättsliga skyddet för båda parterna.   

3.2.1 Obligationsrättsligt skydd 

Det obligationsrättsliga skyddet innebär de verkningar ett avtal får mellan de avtalsslutande 

(givare och gåvotagaren) parterna. Obligationsrätten reglerar vilka förpliktelser som åligger 

givaren. Det obligationsrättsliga skyddet fråntar gåvogivarens möjlighet att rättsligt påverka 

äganderätten till gåvan.
69

 Gåvotagaren uppnår det obligationsrättsliga skyddet när ett 

gåvobrev upprättats. Gåvobrevet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna samt 

innehålla en överlåtelseförklaring.
70

 Gåvobrevet kan även innehålla erlagd ersättning från 

gåvotagaren samt övertagande av skuld tillhörande fastigheten.
71

 

3.2.2 Sakrättsligt skydd 

Det sakrättsliga skyddet innebär de verkningar ett avtal får gentemot tredje man. Skyddet 

regleras mellan tredje man och gåvotagaren.
72

 Vid överlåtelse av fast egendom erhåller 

gåvotagaren sakrättsligt skydd genom ett giltigt överlåtelseavtal.
73

 Vid avtal om pant eller lös 

egendom gäller att objektet måste traderas för att gåvotagaren ska skyddas mot pantgivarens 

borgenärer. Det sakrättsliga skyddet uppkommer i samband med tradition. Med tradition 

menas att gåvotagaren får/har besittning över saken.  

Skyddet för gåvotagaren uppkommer först vid erhållande av lagfart.
74

 I och med lagfarten är 

gåvotagaren skyddad från gåvogivarens borgenärer.
75

 Enligt återvinningsreglerna i 

konkurslagen (1987:672) (KonkL) kan gåva som erhållit sakrättsligt skydd återkrävas ifall 

gåvogivaren efter gåvan inte haft egendom kvar motsvarande dennes skulder. Gåva kan till 

följd därav gå åter upp till tre år efter skiftets slutförande till närstående och ett år efter gåvan 

fullbordats till utomstående.
76

 Återvinningsreglerna finns till för att främja givarens 

borgenärer ifall konkursboet skulle tömmas och med det lämnas utan ersättning för sina 

anspråk.
77
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3.3 Skatteverkningar vid gåva 

3.3.1 Beskattning  

Genom avskaffandet av arvs- och gåvoskatten vid utgången av år 2004 har möjligheterna att 

överlåta skogs- och lantbruksföretag både blivit enklare och billigare vilket underlättats 

avsevärt. När metoden gåva tillämpas vid ett generationsskifte är det gåvotagaren som övertar 

gåvogivarens skattemässiga situation enligt IL.
78

 Vid tillämpning av 

underprisöverlåtelsemetoden kan det vara problematiskt att utreda ifall gåvan ska klassas som 

gåva eller köp. För att fastställa gåvans huvudsakliga syfte används huvudsaklighetsprincipen. 

Ifall huvudsaklighetsprincipen klassar överlåtelsen som gåva delas denne sedermera upp som 

ett oneröst eller benefikt fång.
79

  

 

När gåva betraktas som köp blir gåvogivaren skyldig att betala kapitalvinstskatt på den del 

som avser köpet.
80

 För att lättare reda ut detta används delningsprincipen. Principen innebär 

att gåvodelen åtskiljs från den onerösa delen.
81

 Gåvogivaren behöver då endast betala 

kapitalvinstskatt på den del som kan hänföras till köpet. Gåvotagaren övertar gåvogivarens 

ställning avseende den del som hänförs till gåva. Gåvogivaren bör härmed uppmärksamma 

ifall vederlaget från gåvotagaren överstiger taxeringsvärdet eftersom IL regler om 

kapitalvinstbeskattning kommer då aktualiseras.
82

  

 

Ett skifte klassats som gåva kommer utgöra en så kallad benefik överlåtelse. Benefik 

överlåtelse anses föreligga om försäljningspriset är satt under taxeringsvärdet samt att det 

föreligger en gåvoavsikt. Det är betydelsefullt hur överlåtelsen klassificeras eftersom ett 

förvärv utan vederlag innebär att den nya ägaren träder in i den gamla ägarens skattemässiga 

situation. Gåvogivaren kommer inte beskattas och gåvotagaren övertar gåvogivarens 

skattemässiga ställning.
83

 Detta innebär att omkostandsbelopp och avskrivningsunderlag på 

byggnader och markanläggningar övertas av gåvotagaren.
84

  

3.3.2 Periodiseringsfond  

Syftet med periodiseringsfonder är att enskilda näringsidkare ska ha möjlighet att göra avdrag 

för avsättningar av årets överskott från skogsbruksfastigheten med 30 procent.
85

 Avdraget för 

avsättningen utmynnar i att skogsbruksägare skjuter på att betala skatt och sociala avgifter på 

framtiden.
86

 Skogsbruksägaren ska inom en sexårsperiod återföra fonden till beskattning. Den 

äldsta periodiseringsfonden ska alltid återföras först.
87

 Periodiseringsfonderna ska återföras 

direkt till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet när skogsbruksägaren slutar bedriva 
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någon näringsverksamhet.
88

 När avsättningen till periodiseringsfonden tillslut ska tas upp till 

beskattning kan problem uppstå om det saknas pengar att betala skatt med. Denna typ av 

reserveringsmöjlighet kan leda till en sämre skattesits av den orsaken att det ger sämre 

möjligheter till räntefördelning.
89

 

 

Gåvotagaren kan helt eller delvis överta en periodiseringsfond genom gåva från gåvogivaren 

om parterna träffar skriftligt avtal om övertagandet.
90

 Utöver vad som nyligen sagts krävs 

dessutom att vissa villkor uppfylls: 

 

1. Realtillgångar i enskild näringsverksamhet ska överlåtas.
91

 

2. Övertagaren ska vara en obegränsad skatteskyldig fysisk person. 

3. Överlåtelsen ska ske genom gåva, arv, testamente eller bodelning. 

4. Överlåtelsen ska avse hela näringsverksamheten eller en verksamhetsgren. 

5. Mottagaren ska överta nettotillgångar vars värde uppgår till ett belopp som motsvarar 

minst den övertagna periodiseringsfonden eller delen av fonden, och 

6. Vad som övertas av fonden uppgår till högst så stor del av hela fonden som de 

övertagna realtillgångarna utgör av samtliga realtillgångar i näringsverksamheten.
 92

 

Exempel: 

 Gåvogivarens tillgångar uppgår till ett värde av: 410,000 kronor 

 Realtillgångar: 90,000 

 Skulder: 200,000 

 Periodiseringsfonden uppgår till: 420,000 

 

Ett negativt underlag på 120 000 kronor föreligger. 

 

Ifall 30 000 kronor av realtillgångaran överförs som gåva (90/3)
93

 kan 140 000 

kronor av periodiseringsfonden övertas (se punkt 5 ovan). Högst en tredjedel av 

periodiseringsfonden får tas över som gåva, m.a.o. 140 000 kronor. 

 

Under förutsättning att inga skulder övertas ska gåvotagaren utöver de redan 

övertagna realtillgångarna överta ytterligare tillgångar värda minst 110 000 kronor 

av gåvogivarens övriga tillgångar för att 140 000 kronor ska kunna tas över (se 

punkt 6 ovan). Ifall inga övriga tillgångar överlåts kan endast 30 000 kronor av 

periodiseringsfonden tas över. 
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3.3.3 Räntefördelning 

Vid räntefördelning är det inte fråga om att fördela räntor. Det är ett sätt att beräkna 

skillnaden i skattebelastningen mellan inkomstslaget kapital och inkomstslaget 

näringsverksamhet. skattesatsen beräknas på 30 procent på inkomstslaget kapital.
94

  

Räntefördelning kan både vara positiv och negativ. Negativ räntefördelning sker när 

skulderna är större än tillgångarna. Räntefördelning ska endast ske ifall det negativa 

kapitalunderlaget i verksamheten överstiger -50 000 kr.
95

 Räntefördelningsunderlaget 

beräknas genom differensen mellan tillgångar och skulder. Det som är årets utgång ena året 

blir således nästa års ingång.
96

 Syftet med negativ räntefördelning är att förhindra 

näringsidkare att dra av utgiftsräntor av privatkaraktär i näringsverksamheten som medför en 

större skatteeffekt för skogsbruksägaren. Ränteavdrag från näringsverksamheten (ökning) 

flyttas till kapital (minskning) i detta fall.  Inkomsten i en enskild näringsverksamhet 

beskattas som om kapitalet i verksamheten uppgick till noll kronor oavsett vad det faktiska 

kapitalet redovisas.
97

 Avdraget som skogsbruksägaren får göra tas upp i inkomstslaget kapital 

samtidigt som samma belopp tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Negativ 

räntefördelning är obligatorisk och görs när verksamheten både har ett överskott eller 

underskott till skillnad mot positiv räntefördelning som är frivillig.
98

  

En enskild skogsbruksägare får göra positiv räntefördelning när kapitalunderlaget i 

verksamheten inte överstiger 50 000 kronor.  Vid positiv räntefördelning medges lantbrukaren 

avdrag för det vinstbeskattade överskottet som uppkommit av näringsverksamheten i 

inkomstslaget kapital istället för inkomst av näringsverksamhet. Skogsbruksägaren kan 

därmed flytta över inkomst från inkomstslaget näringsverksamhet till inkomstslaget kapital 

vilket innebär att skatten minskas. Ifall möjligheten vid positiv räntefördelning inte utnyttjas, 

kommer beloppet sparas till kommande år.
99

 Sparat fördelningsbelopp uppstår när den 

positiva räntefördelningen inte kan utnyttjas på grund av att resultatet i verksamheten inte 

räckt till. Ett helt eller delar av ett sparat föredelningsbelopp kan väljas att sparas till ett senare 

år.
100

   

Vid onerösa fång (köp/försäljning) får sparat fördelningsbelopp inte överlåtas till någon annan 

trots att hela skogsbruksfastigheten överlåts. Vid benefika fång kan däremot förvärvaren helt 

eller delvis överta sparat fördelningsbelopp ifall den enskilda näringsverksamheten överlåts 

genom gåva till en fysisk person som är obegränsat skatteskyldig.
101
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Exempel: 

 

En skogsbruksfastighet (enskild näringsverksamhet) överlåts genom gåva den siste 

februari 2011 från moder till son. Sparad räntefördelning t.o.m. beskattningsår 2009 

uppgår till 500.000 kr och när moderns deklaration för inkomstår 2010 upprättas i april 

2011 bestäms den sparade räntefördelningen för detta år till 200.000 kr. För de två 

månadernas verksamhet under år 2011 uppkommer så småningom ett sparat 

fördelningsbelopp på ytterligare 30,000 kr. Vid överlåtelsen ska all sparad 

räntefördelning t.o.m. beskattningsår 2011 tas över. 

 

Sparad räntefördelning på (500.000 kr + 200.000 kr =) 700.000 kronor kan föras över till 

sonen. 

3.3.4 Expansionsfond 

Avsättning till expansionsfond är ett sätt att göra skattereglerna för skogsbruksägaren 

likvärdiga med aktiebolag. Denna möjlighet åstadkom för att den enskilde ägaren ska ha 

samma möjlighet som aktiebolagen att expandera med medel som endast beskattats med 

bolagsskatt. Genom avsättande till expansionsfond kan skogsbruksägaren därmed likväl 

minska sin inkomst. Från och med 1 januari 2013 sänks expansionsfondsskatten från 26,3 

procent till 22 procent.
102

 Vid avsättning till expansionsfond tas en expansionsfondskatt på 22 

procent och motsvarande belopp från den slutliga skatten dras av vid återföringen.
103

 För att 

tillämpa avsättning till expansionsfond måste näringsverksamheten ha ett överskott samt ha 

ett positivt kapital i verksamheten. Avsättning till expansionsfond får göras av fysiska 

personer.
104

 En expansionsfond kan överlåtas genom gåva ifall parterna skriftligt träffar avtal 

om att expansionsfonden ska övertas. Genom överlåtelsen inträder gåvotagaren i överlåtarens 

ställe.
 105

  

 

När hela eller en del av avsättnigen i näringsverksamheten återförs kommer det återförda 

beloppet läggas samman vid beräkning av resultat av näringsverksamheten som därefter 

beskattas.
106

 Det första året behöver inte gåvotagaren betala expansionsfondsskatt trots att 

expansionsfonden ökat. Skogsbruksägarens återföring av avsättningen beskattas samtidigt 

som tidigare innehavares erlagda expansionsfondsskatt gottskrivs gåvotagaren.
107

  

 

Ifall 100 000 kronor återförs kommer expansionsfondsskatten om 22 procent eller 

22 000 kronor att gottskrivas skogsbruksägaren. 
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3.3.5 Stämpelskatt på gåva 

När fastigheter och tomträtter överlåts genom så kallad ren gåva utgår ingen stämpelskatt. Inte 

heller föreligger skatteplikt vid förvärv från make/maka.
108

 Vid underprisöverlåtelse genom 

köp utgår däremot stämpelskatt ifall ersättningen är minst 85 procent av taxeringsvärdet på 

fastigheten.
109

 Gåvotagaren blir därmed betungad att betala 1.5 procent av taxeringsvärdet 

eller femton kronor för varje full tusental kronor av egendomens värde.
110

 

3.3.6 Skogs- och skogsskadekonto  

Gåvogivaren har rätt att överlåta sitt skogs- och skogsskadekonto till gåvotagaren utan att 

beskattning sker. När förvärvaren övertar skogsfastigheten genom gåva eller onerösa (köp) 

ska medlen på skogs- och skogsskadekonton inte tas upp till beskattning i inkomstslaget 

näringsverksamhet.
111

 Gåvotagaren kommer istället beskattas när medlen från kontot tas ut.
112

 

Genom gåva eller försäljning kan gåvogivaren till skogs- och skogsskadekonton välja att 

behålla kontona även då fastigheten överlåts. Ifall ägaren behåller kontona måsta en fortsatt 

redovisning av inkomst av näringsverksamhet upprättas.
113

  

Anledningen till att innestående medel på skogs- och skogsskadekonto genom onerösa 

överlåtelser (försäljning) inte tas upp till beskattning är att avverkning av skog åren före en 

eventuell överlåtelse skulle minskas och till följd av detta skulle fördröjda överlåtelser 

uppkomma.
114

 Motsvarande gäller om äganderätten övergått genom gåva. 

Övertagande av skogs- och skogsskadekonton kan övertas ifall avtal träffas om att 

överlåtelsen ska ske genom pantsättning av medlen på kontona. Medlen på kontona tas upp 

som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet.
115

 När avtal om överlåtelse eller pantsättning 

av medel på skogs- och skogsskadekonton ingåtts kommer den skatteskyldige beskattas. 

Syftet med pantsättning av medlen på skogs- och skogsskadekonton är att skapa möjligheter 

att använda kontona som säkerhet för återväxtåtgärder (nyplantering av skog).
116

  

3.4 Sammanfattande slutsatser 
Vid överlåtelse av gåva ska både de civilrättsliga och skattesättsliga bestämmelserna 

tillämpas. De civilrättsliga bestämmelserna fastställer när gåvan är fullbordad, vad gåvan 

innehåller samt när den är bindande mot gåvogivarens borgenärer. De skatterättsliga 

bestämmelserna reglerar när överlåtelsen betraktas som gåva eller köp. För gåvotagaren 

innebär gåva lägre skuldsättning än vid köp. Ifall gåvogivaren erlägger ett visst vederlag kan 

ändock överlåtelsen fastställas som gåva vilket kan vara till nackdel för gåvotagaren eftersom 

gåvotagaren övertar givarens omkostnadsbelopp och avskrivningsunderlag. För givaren 

innebär gåva att inga transaktionsskatter uppstår. Stämpelskatt som tidigare nämns kan bli 
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aktuellt för gåvotagaren ifall vederlaget för gåvan uppgår till 85 procent av fastighetens 

taxeringsvärde.  
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4. Försäljning 

4.1 Planerat generationsskifte 

4.1.1 Inledning 

Försäljning som överlåtelse metod används när överlåtaren är i behov av inkomst för att 

trygga den framtida ekonomin.
117

 Ifall en skogsbruksfastighet generationsskiftas ska således 

den yngre generationen ha ekonomisk möjlighet för att försäljning som metod ska vara 

tillämpbar. 

4.1.2 Överlåtelse genom försäljning 

En försäljning uppstår då egendomen överlåts mot en ersättning motsvarande marknadsvärdet. 

Utifrån ett skatterättsligt perspektiv föreligger försäljning ifall vederlaget är minst lika högt 

som taxeringsvärdet för fastigheten. Innan en försäljning blir giltig ska vissa formkrav i 

Jordabalken (1970:994) (JB) vara uppfyllda.
118

 Vid försäljning av fast egendom ska 

köpekontrakt och köpebrev upprättas. Köpekontraktet innehåller parternas specificering av 

detaljvillkoren för köpet medan köpebrevet innehåller en specificering av 

fastighetsbeteckningen, erlagd köpeskilling samt en överlåtelseförklaring.
119

 Köpebrevet ska 

undertecknas av båda parterna.
120

  

Vid en eventuell försäljning bör försäljningspriset beaktas eftersom den äldre generationen 

ska bestämma priset utifrån behov av kapital för framtiden och eventuell 

syskonkompensation. Köparens/den yngre generationens möjligheter till lån och skuldsättning 

bör jämförelsevis göras innan en överlåtelse kommer till.
121

 Vid en avyttring är det viktigt att 

prissättningen tillämpas utifrån huvudsaklighetsprincipen eftersom beskattningen blir olika 

beroende på ifall avyttringen anses som försäljning eller gåva. Köpeskillingen ska vara högre 

eller lika med fastighetens taxeringsvärde för att klassificeras som försäljning och inte 

gåva.
122

  

När skogsfastigheter värderas används vanligtvis marknadsvärdet. Värdet används ofta för 

jämförelse med andra skogsfastigheter i närområden eftersom det ger ett rättvisande värde. 

Nackdelarna med marknadsvärde som prissättning blir att värdet reflekterar priset på den 

öppna marknaden vilket kan anses orimligt att använda eftersom den yngre generationen inte 

har samma ekonomiska möjlighet som en utomstående intressent.
123

 

4.2 Skatteverkningar vid försäljning 

4.2.1 Beskattning 

Begreppet realisationsprincipen tillämpas vid avyttring av skogsbruksfastighet. Den innebär 

att den uppkomna kapitalvinsten efter realisering beskattas och kapitalförlust dras av i 
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inkomstslaget kapital. Den övertagande generationen övertar inte den äldre generationens 

skattemässiga situation vid köp av skogsbruksfastighet utan får således använda nya 

ingångsvärden för näringsverksamheten.   

Mer om kapitalvinst, kapitalförlust och dess beskattning i följande kapitel. 

4.2.2 kapitalvinst och kapitalförlust   

Vid en försäljning realiseras antingen en kapitalvinst eller en kapitalförlust för säljaren. När 

en skogsbruksfastighet avyttras motsvarande ett vederlag som överstiger taxeringsvärdet är 

förvärvet realiserat genom köp. För överlåtaren innebär det att kapitalvinsten från 

försäljningen ska beskattas. Beskattningen grundar sig på kapitalvinsten som är skillnaden 

mellan omkostnadsbelopp och köpeskillingen vid försäljningen.
124

 Omkostnadsbeloppet är 

vanligtvis summan av anskaffningsutgiften (vad fastigheten ursprungligen kostade att köpa) 

plus förbättringsutgifter (reparationer som ökar värdet på fastigheten, exempelvis utgifter för 

lagfart, inteckningar för köpeskillingsreverser, gravations- och inteckningsbevis, 

försäljningsprovision, advokathjälp, courtage och fondstämpel liksom korrespondens-, 

telefon-, telegram- och portoutgifter m.m.).
125

 Kostnader där arbete med ROT-avdrag 

medgetts får ej medräknas i förbättringsutgifterna.
126

 Ifall ett generationsskifte skett före år 

1952 kommer inköpspriset beräknas till 150 procent i de fallen inköpspriset inte överstiger 

fastighetens taxeringsvärde.
127

 

 

En lantbruksenhet med en mangårdsbyggnad (småhus) där ägaren bor är en taxeringsenhet 

som omfattar både näringsfastighet och en privatbostadsfastighet. När en skogsbruksfastighet 

med tillhörande privatbostadfastighet avyttras kommer beskattning på den privata 

bostadsfastigheten och näringsfastigheten var för sig beskattas.
128 

 

 

Vid avyttring av näringsfastighet ska endast 90 procent av kapitalvinsten tas upp till 

beskattning. Kapitalvinster beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital därför kommer 

vinsten beskattas med effektiv skatt om 27 procent. Vid avyttring av privatbostadsfastigheten, 

innefattande privatbostad och tomt ska kapitalvinsten beskattas med 22/30 procent vilket ger 

en effektiv skatt på 22 procent.
129

  

 

    Exempel: Beskattning på privatbostad, 30 % x (22/30) = 22 %. 

                     Beskattning på näringsdelen, 30 % x 90 % = 27 %.  
 

När en skogsbruksfastighet avyttras med förlust uppstår en så kallad kapitalförlust som 

realiseras när vederlaget understiger marknadsvärdet på fastigheten. Förlusten är avdragsgill 

så tillsvida överlåtaren inte haft avsikt att gynna övertagarens förmögenhet.
130

 Vid försäljning 

av privatbostadsfastighet får kapitalförlusten dras av med 50 procent och 63 procent av 
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kapitalförlusten får dras av vid avyttring av näringsfastighet.
131

 Kapitalförlusten kan kvittas 

mot intäkter i inkomstslaget kapital. När underskott i inkomstslaget kapital uppstår medges 

skattereduktion med 30 procent på den del som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 

procent på belopp över 100 000 kronor.
132

 Rätten att förvärva avdrag medges inte när 

överlåtelse sker genom köp.
133  

4.2.3 Expansionsfond och periodiseringsfond  

När en skogsbruksfastighet avyttras, innebär således att överlåtaren upphör att bedriva 

näringsverksamhet. Medel som är avsatta till expansionsfond och periodiseringsfond kan inte 

överlåtas när näringsverksamheten upphör.
134

 Istället ska avdrag som avsats till 

expansionsfond och periodiseringsfond direkt återföras till beskattning i inkomstslaget 

näringsverksamhet.
135

  

Vid avsättning till expansionsfond har ägaren betalat expansionsfondsskatt om 22 procent på 

det belopp som avsatts. När avdraget istället återförs ska ett belopp som motsvarar 22 procent 

av minskningen på expansionsfonden tillgodoräknas vid debiteringen av slutlig skatt.
136

  

4.2.4 Räntefördelning 

Räntefördelning används framförallt för att åstadkomma lägre skatt genom att en del av 

vinsten från näringsverksamheten flyttas från att beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet 

till inkomstslaget kapital. Vid försäljning av skogsbruksfastighet kan sparat fördelningsbelopp 

inte tas över.
137

 

Eftersom räntefördelning inte kan överlåtas genom försäljning ska därmed räntefördelning 

göras vid den sista redovisningen av näringsverksamheten. Vid näringsverksamhetens 

upphörande kan räntefördelningen antingen vara positiv eller negativ som beräknas på 

kapitalunderlaget.
138

 Ifall den enskilda näringsverksamheten har gått med vinst får ett belopp 

dras av för räntefördelning. En schablonränta dras av på det egna kapitalet i 

näringsverksamheten (d.v.s. tillgångarna minus skulderna).
139

 Syftet med positiv 

räntefördelning är att minska skatt och egen avgifter. Procentsatsen baseras på inkomst och 

ålder.
140

 Beloppet som avsatts blir avdragsgillt i näringsverksamheten men beskattas i 

inkomstslaget kapital med bara 30 procent.
141

 
 

När skulderna överstiger tillgångarna beroende på att skogsbruksägaren ”lånat” pengar ur 

näringsverksamheten för eget bruk kommer näringsverksamheten uppvisa ett negativt 
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fördelningsbelopp av det egna kapitalet.
142

 Fördelningsbeloppet och egenavgifter beskattas 

mellan cirka 40 – 65 procent baserat på inkomst och ålder. Motsvarande belopp får dras av i 

inkomstslaget kapital med en skattereduktion på 30 procent.
143

 Negativ räntefördelning är 

obligatorisk däremot är positiv räntefördelning frivilligt.
144

   

4.2.5 Stämpelskatt vid köp 

Den som köper en skogsfastighet är skattepliktig att betala stämpelskatt. Skatten beräknas på 

det högsta egendomsvärdet, det vill säga köpeskillingen alternativt taxeringsvärdet för samma 

år. Som huvudregel är stämpelskatten för en fysisk person som köpt fast egendom 1,5 procent 

av köpeskillingen.
145

  

4.2.6 Skogs- och skogsskadekonto 

Beskattning av skogs- och skogsskadekonto vid överlåtelse genom försäljning beskattas på 

samma sätt som vid gåva. Se avsnitt 3.3.6. 

4.3 Sammanfattande slutsatser    

4.3.1 Köparen 

Vid köp av en skogsbruksfastighet får fastigheten ett nytt anskaffningsvärde på grund av den 

erlagda köpesumman. Det innebär att förvärvaren får möjlighet att begagna sig av nya 

ingångsvärden för näringsverksamheten enligt realisationsprincipen.   

Det nya anskaffningsvärdet används som underlag vid beräkning av tillåtna avsättningar till 

expansionsfond, periodiseringsfond och räntefördelning. Genom det nya anskaffningsvärdet 

och dess beräkningar av tillåtna avdrag som uppstår i och med ett köp bidrar det till en 

ekonomisk fördel för köparen. Köp bör därför anses som ett bra alternativ särskilt när 

näringsverksamheten består av mycket skog och är tänkt att expanderas.     

4.3.2 Säljaren 

Bokslutsdispositioner som gjorts under innehavstiden ska återföras till beskattning vid en 

avyttring. Avdrag som aktualiseras för återföring är: periodiseringsfond, expansionsfond och 

räntefördelning samt liknande fonder som tagits i anspråk för sådana avskrivningar av 

byggnader och markanläggningar.
146

  

Avdrag som gjorts ska återföras i sin helhet när vederlaget överstiger omkostnadsbeloppet vid 

kapitalvinstberäkningen vid avyttring av fastigheten. Detta tillämpas då en värdeminskning 

inte uppstått. Ifall en värdeminskning uppstår ska avdraget minskas. Avdraget bestäms genom 

skillnaden mellan ersättningen vid återföringen och omkostnadsbeloppet. För att undkomma 

dubbla avdrag ska återföring göras för anskaffningsutgiften och förbättringskostnader vid 

kapitalvinstbeskattning. Ifall detta inte görs vid överlåtelse av fastighet kan det medföra 

dubbla avdrag. Näringsverksamheten ökar sin inkomst i och med de återförda avdragen. För 
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överlåtaren innebär en försäljning där vederlaget övertiger omkostnadsbeloppet för 

fastigheten en högre beskattning.
147

 

4.3.3 Konsekvenser vid försäljning/köp 

För att försäljning ska vara ett bra alternativ som skiftesmetod gäller det att köparen har en 

stabil ekonomi. Försäljning av skogsbruksfastighet kan medföra fördelar för båda parter samt 

att det inte är så komplicerat. Fördelen för säljaren är att de tryggar sin ekonomi för framtiden 

genom avyttringen och köparen får möjlighet att använda det nya anskaffningsvärdet som 

underlag för beräkningar av tillåtna avsättningar i näringsverksamheten som uppstår i och 

med köpet. Det är säljaren som sätter priset på fastigheten utifrån familjesituationen såsom 

syskonkompensation och övertagarens ekonomi. En värdering av fastigheten brukar göras för 

att fastställa marknadsvärdet. 

De skattekonsekvenser som uppstår vid en försäljning ser olika ut för parterna. För köparen 

innebär köpet att ett nytt anskaffningsvärde uppstår som sedermera används för beräkning av 

tillåtna avsättningar till expansionsfond, periodiseringsfond, räntefördelning, skogsavdrag 

samt värdeminskningsavdrag. Köparen blir jämväl skatteskyldig gällande stämpelskatt i och 

med lagfartkostnader för fastighetsköpet. 

 

För säljaren uppstår en kapitalvinst eller kapitalförlust som ska redovisas vid avyttringen.        

Kapitalvinst uppstår ifall ersättningen för skogsbruksfastigheten överstiger 

omkostnadsbeloppet. För säljaren medför tidigare avsättningar i näringsverksamheten en 

högre beskattning i inkomstlaget näringsverksamhet. Köpehandling ska alltid upprättas vid 

fastighetsköp, däremot krävs enligt JFL inget speciellt tillstånd vid köp av fastighet taxerad 

som lantbruksenhet.  
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5. Testamente 

5.1 Planerat generationsskifte 

5.1.1 Inledning  

Genom att upprätta ett testamente frångås arvsreglerna vilket möjliggör för överlåtaren att fritt 

styra till vem eller vilka testamentet ska tillskrivas. Ett testamentsförordnande kan vara legat 

eller universellt upprättat. Legat åsyftar till en särskild förmån exempelvis sak, visst 

penningbelopp, nyttjanderätt till egendom eller avkomsträtt.
148

 Universellt förordnande 

innebär att den universelle testamentstagaren tilldelas hela, eller en angiven andel av 

testatorns kvarlåtenskap.
149

  

5.1.2 Överlåtelse genom testamente  

Testatorn är inte helt fri att förfoga över sin egendom. Visa begränsningar för testatorn görs 

gällande när arvsreglerna frångås. Giftorätten kan inte förbigås, vilket innebär att en gift 

testator endast kan testamentera bort halva värdet av makarnas giftorättsgods. Efterlevande 

make har också rätt att göra anspråk på egendom som motsvarar fyra basbelopp enligt 

basbeloppsregeln.
150

 Bröstarvingar har enligt lag alltid rätt till halva arvslotten, den så kallade 

laglotten. Det innebär att testatorns testationsrätt kan inskränkas till halva kvarlåtenskapen.
151

 

Det åligger testatorn att uppfylla formkraven för att testamentet ska anses giltigt. De formella 

kraven återges i ärvdabalken.
152

  

5.2 Skatteverkningar vid testamente 

5.2.1 Beskattning 

De skattemässiga konsekvenserna för testamentstagaren är densamma som vid överlåtelse 

genom arv. När ett generationsskifte sker genom testamente uppstår inga omedelbara skatter 

på grund av kontinuitetsprincipen.
153

 Det innebär att den tidigare ägaren och dennes 

skattemässiga situation och egendom övertas. Överlåtarens anskaffningsvärde och eventuell 

kapitalvinst på fastigheten kommer ej beskattas. Istället blir testamentstagare skatteskyldig när 

avyttring av fastigheten sker. Vid eventuell värdeökning av fastigheten som är hänförlig till 

testamentstagarens innehavstid blir således skatteskyldigt.
154

 

Effekterna av skattereglerna vid räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond som 

är relaterade till skogsbruksfastigheter vid generationsskifte genom testamente diskuteras i 

följande kapitel.  
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5.2.2 Periodiseringsfond  

Enskilda näringsverksamheter tillåts göra avsättningar med 30 procent för 

näringsverksamhetens justerat positivt resultat vid vinst år, samt återföring vid ett förlustår.
155

 

Det senare innebär att ett belopp som motsvarar ett tidigare gjort avdrag istället tas upp som 

intäkt.
156

 Återföringen ska göras innan det sjätte taxeringsåret från det att avsättningen 

gjordes.
157

 Användandet av periodiseringsfonder för skogsbruksägare möjliggör 

resultatutjämning för näringsverksamhetens kapital mellan olika år.  

Testamentstagaren kan överta testatorns periodiseringsfond genom att skriftligt förklara att 

denne tar över periodiseringsfonden eller delar av fonden. De övertagna tillgångarnas värde 

ska således minska med övertagna skulder vilka ska uppgå till ett värde som motsvarar 

periodiseringsfonden eller delar av fonden. Den andel som övertas av fonden får högst uppgå 

till ett värde som inte överstiger andelen av de övertagna realtillgångarna i 

näringsverksamheten.
158

 Realtillgångar är tillgångar som räknas in i kapitalunderlaget för 

expansionsfond.
159

 Beskattning av periodiseringsfond genom testamente tillämpas som vid 

gåva. Se mer om beskattning av periodiseringsfond i kapitel 3.3.2.  

5.2.3 Expansionsfond   

En skogsbruksägare som driver sin gård som enskild näringsverksamhet har genom 

expansionsfond samma möjlighet som aktiebolag att fondera (avsätta pengar) och 

återinvestera vinster i verksamheten.
160

 När skogsbrukaren avsätter medel till 

expansionsfonden belastas denne med expansionsfondsskatt på 26,3 procent. Från och med 1 

januari 2013 sänks expansionsfondsskatten till 22 procent.
161

 Vid återinvestering ska 

motsvarande belopp dras av från den slutliga skatten.
162

  

Skogsbrukares avsättning till expansionsfonder får maximalt uppgå till 135,69 procent av 

expansionsfondens kapitalunderlag.
163

 Expansionsfonden får inte överstiga kapitalunderlaget 

efter att expansionsfondsskatten är betald med medel från kapitalunderlaget. 

Kapitalunderlaget beräknas genom att man utgår från skillnaden mellan tillgångar och skulder 

i verksamheten. 

När en fastighet förvärvats genom testamente, arv eller gåva ska en särskild post beräknas. 

Kapitalunderlaget ska justeras med en övergångspost, vilket är summan av den egna samt den 

förvärvda expansionsfonden.
164

 Posten ska endast beräknas ifall expansionsfonden överstiger 

135,69 procent av kapitalunderlaget för expansionsfonden samt förvärvarens kapitalunderlag 

som hänför sig till förvärvet.
165

 Expansionsfonden ska motsvara högst 135,69 procent av 
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kapitalunderlaget för att den särskilda posten ska få öka kapitalunderlaget. Denna ökning får 

endast ske då någon del av fastigheten finns i näringsverksamheten.
166

  

 

Vid överlåtelse genom testamente kan expansionsfond övertas endast ifall mottagaren 

skriftligen förklarar att han tar över fonden eller delar av fonden.
167

 Värdet på de övertagna 

tillgångarna minskat med övertagna skulder som mottagaren övertar ska motsvara 73,7 

procent av den övertagna expansionsfonden.
168

 När expansionsfonden överstiger 185 procent 

av värdet på realtillgångarna i näringsverksamheten får den inte övertas.
169

 Beskattning av 

expansionsfond genom testamente beskattas på samma sätt som gåva. Se kapitel 3.3.4. 

5.2.4 Räntefördelning 

Genom testamente, arv eller gåva kan sparat räntefördelningsbelopp överlåtas.
170

  

Räntefördelning används för att justera inkomster från lantbruket som utgör ränta på 

skogsbrukets kapital.
171

 Mer om positiv och negativ räntefördelning se kapitel 3.3.3. 

5.2.5 Skogs- och skogsskadekonto 

När en skogsfastighet överlåts genom testamente, arv, bodelning eller på liknande sätt ska 

pengarna på skogs- och skogsskadekonton tas upp som intäkt i inkomstslaget 

näringsverksamhet. För att detta ska gälla måste fastigheten utgöra den övervägande delen av 

näringsverksamheten. Den övervägande delen ska avse mer än 50 procent av 

näringsverksamheten. Ifall överlåtelsen skulle överlåtas till mindre än hälften kommer 

pengarana på skogs- och skogsskadekontot vara kvar.
172

  

Den första januari 2011 träde den nya lagen i kraft gällande nya övergångsbestämmelser 

angående skogs- och skogsskadekonton.
173

 Den nya lagen innebar att närstående fick 

möjlighet att överta pengar på skogskonto- och skogsskadekonton tillsammans med 

näringsverksamheten förutsatt att förvärvet sker genom testamente, arv eller bodelning.
174

 För 

mottagaren gäller att en skriftlig förklaring för övertagande av medlen på skogskonto- och 

skogsskadekonto upprättas för att den nya lagen ska bli tillämpbar. Vid bodelning ska 

skriftligt avtal mellan parterna träffas om övertagande av medlen på skogs- och 

skogsskadekonto. Medlen på skogs- och skogsskadekonto ska överföras direkt till 

mottagarens motsvarande konto. Överföringen ska inträffa samma beskattningsår som 

skogsbruksfastigheten övergår till mottagaren.
175

 

Före de nya övergångsbestämmelserna som träde i kraft år 2011 innebar följande rätt att 

skogs- och skogsskadekonton som fanns skulle återföras till beskattning vid övertagande av 

näringsverksamhet. Nackdelarna med tidigare gällande rätt var att stora skattemässiga 
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beskattningar kunde drabba arvtagaren som övertagit fastighet där avverkningar nyligen 

gjorts.
176

 

För den händelse att ägaren av skogskonto avlider uppstår det inte någon beskattning av 

innestående medel på skogskontot. När medel på skogs- och skogsskadekonton besitts av 

dödsboet framkallar emellertid ett skifte av skogsbruket en beskattning på medlen på skogs- 

och skogsskadekontot.
177

    

5.3 Sammanfattande slutsatser 

5.3.1 Testator 

En skogsbruksfastighet kan väljas att testamenteras bort då exempelvis testatorn fritt vill välja 

till vem hans tillgångar ska gå till, vilket därmed åsidosätter arvsreglerna. Undantag finns, 

bröstarvingar är alltid berättigad sin laglott som är hälften av arvslotten. Trots att 

bröstarvingar alltid är berättigade sin laglott finns ingen lag som ger dem företräde till någon 

särskild egendom.
178

 För att sänka skogsbruksägarens skattekostnad kan med hjälp av 

avsättningar till periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning skatten skjutas på 

framtiden. 

5.3.2 Testamentstagare    

För testamentstagaren kommer kontinuitetsprincipen göras gällande vilket innebär att 

förvärvaren övertar den tidigare ägarens skattemässiga situation. Anskaffningsutgiften som 

den förre ägaren hade på fastigheten blir således även förvärvarens nya värde. Vid testamente 

kan periodiseringsfond, expansionsfond och sparad räntefördelning och skogs- och 

skogsskadeonton tas över. Testamentstagaren ska skriftligen förklara sig vilja överta 

fonderna.     
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6. Arv 

6.1 Oplanerat generationsskifte 

6.1.1 Inledning 

Ifall ägaren inte vidtagit några åtgärder såsom att planera ett skifte aktualiseras arvsreglerna. 

Ett så kallat oplanerat generationsskifte. Att inte vidta några åtgärder för 

skogsbruksfastighetens framtid och istället låta arvsreglerna aktualiseras kan innebära att både 

de civil- och skatterättsligaeffekterna kan slå hårt mot den enskilde näringsidkaren.  Vem som 

ärver i ett oplanerat generationsskifte styrs av den legala arvsordningen.
179

 Den 1 januari 2005 

avskaffades arvs- och gåvoskatten. Detta har förenklat generationsskifte genom arv och 

testamente i betydande utsträckning men det kommer trots det påvisas en del konsekvenser.
180

  

I följande kapitel beskrivs den civilrättsliga delen. Detta för att få en bild av dess 

konsekvenser för skogsbruksägaren. I sista delen påvisas de skatterättsliga konsekvenserna.  

6.1.2 Arvsordning  

Arvsordningen reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan arvingarna efter den avlidne. 

I ärvdabalken finns bestämmelser som delar in arvtagarna i tre arvsklasser.
181

  Arvsordningen 

kan bli mer eller mindre komplicerad beroende på om den avlidne var gift eller inte. I 

nästakommande kapitel belyses arvsklasserna.  

6.1.2.1 Arvsklasserna 

När den avlidne skogsbruksägaren är ogift och testamente saknas ser arvsordningen ut på 

följande: 

I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar. Med bröstarvingar menas den 

avlidnes avkomlingar i rakt nedstigande led, det vill säga barn, barnbarn, barnbarns barn och 

så vidare. Dessa har vardera lika stor rätt i arvet. I den första arvsklassen omfattas även 

adopterade och inseminerade barn (såvida fadern godkänt konstbefruktningen). Om något av 

barnen i första ledet inte finns i livet ärver i sin tur deras barn laglotten. Det vill säga den 

avlidnes barnbarn delar på laglotten. Varje arvsgren tilldelas lika stor arvslott.
182

 

Fosterbarn och styvbarn har ingen legal arvsrätt. För att dessa ska kunna ärva krävs att den 

avlidne har upprättat ett testamente till deras fördel.
183

  

Den andra arvsklassen ärver när det inte finns några bröstarvingar i den första arvsklassen. 

Arvsordningen i den andra arvsklassen utgörs av arvlåtarens föräldrar, syskon, halvsyskon, 

syskonbarn och så vidare. I första hand ärver den avlidnes far och mor hälften var.
184

  

Ifall båda föräldrarna är avlidna ärver den avlidnes syskon och halvsyskon förälderns arvslott. 

Om ett eller flera syskon är avlidna ska deras barn (syskonbarn) ärva i deras ställe.
185

 Finns 
                                                           
179

 Saldeen (2006), s. 16. 
180

 Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, upphävd genom Lag (2004:1341).   
181

 2 kap 1-4 §§ ÄB.  
182

 2 kap 1 § 1-2 st ÄB. 
183

 Brattström (2011), s. 37.  
184

 2 kap 2 § 1 st ÄB. 

http://www.internetjuridik.com/arv__testamente/testamente/testamente.html


Del 2 – Generationsskiftets genomförande 

35 
 

det inga helsyskon och båda föräldrarna är avlidna ärver arvlåtarens halvsyskon hela arvet. 

Om ett eller flera halvsyskon är avlidna ska deras barn (halvsyskonbarn) ärva i deras ställe.
186

  

Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar. Ifall de inte är i livet ska deras barn 

det vill säga farbröder, fastrar, morbröder och mostrar till den avlidne tillfalla arvet.
187

 För att 

tredje arvsklassen ska ärva krävs att det inte finns bröstarvingar, föräldrar, syskon eller 

syskonbarn efter den avlidne. Kusiner är inte arvsberättigade då de saknar legal arvsrätt.
188

 

Skulle arvingar saknas i alla tre arvsklasser tillfaller skogsbruksägarens egendom allmänna 

arvsfonden.
189

  

6.2 Makes arvsrätt 
Om arvlåtaren var gift tillfaller hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken. Huvudregeln är 

att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap vid avsaknad av bröstarvingar.
190

 

År 1988 genomfördes ändringar i arvslagstiftningen som innebar att den efterlevande maken 

tillerkändes arvsrätt även när gemensamma bröstarvingar fanns. Syftet var att stärka den 

efterlevande makens ställning gentemot bröstarvingarna. Efterlevande make anses ha större 

behov av egendomen då efterlevande annars skulle bli lottlös.
191

  

 

Gemensamma barn får därmed vänta att tilldelas sitt arv till dess att båda föräldrarna avlidit. 

Den efterlevande maken ärver kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, och arvingar i första eller 

andra arvsklassen har rätt till efterarv.
192

 Barn från ett tidigare äktenskap kallas i 

arvssammanhang för särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv omedelbart och behöver 

inte vänta tills styvföräldern avlider.
193

  

 

Efterlevande make har inte arvsrätt när den make som avlidit har testamenterat bort sin 

kvarlåtenskap. En make kan nämligen genom testamente göra den andre maken helt eller 

delvis arvlös. Undantag finns, efterlevande make har alltid rätt att erhålla egendom till ett 

värde motsvarande fyra gånger basbeloppet i den mån testamentet inkräktar på 

basbeloppsregeln.
194

 

6.2.1 Bodelning 

Frågan om bodelning ska göras uppkommer vid makes bortgång. En bodelning behöver 

nödvändigtvis inte göras när efterlevande make är ensam dödsbodelägare. I tre olika 

situationer kan en bodelning aktualiseras: genom makes bortgång, vid äktenskapsskillnad eller 

under äktenskapet.
195

 Bodelning reglers i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).
196
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Som tidigare nämnts är det oftast efterlevande make som är dödsbodelägare vilket innebär att 

det är denne som förvaltar dödsboet och upprättar bouppteckning.
197

 I bouppteckningen 

redovisas de tillgångar och skulder som den avlidne haft. En bodelning har bara en indirekt 

betydelse för själva generationsskiftet eftersom äganderätten inte längre överförs till den 

yngre generationen i detta steg. För att undvika inkomstbeskattning vid överföring av 

egendom mellan makar kan en bodelning vara att föredra.
198

 När bodelningen och 

bouppteckningen är upprättad fördelas kvarlåtenskapen genom arvsskifte efter den avlidne.
199

 

6.2.2 Arvsskifte 

Ett arvskifte är en slutgiltig fördelning av en avliden persons kvarlåtenskap. Arvsskifte 

innebär att de tillgångar som återstår efter att dödsboet upplöses fördelas mellan delägarna.  

Det är först vid arvskiftet som en överföring av äganderätten aktualiseras.
200

 Arvskiftet är en 

privat överenskommelse mellan dödsbodelägarna. Dessa har en relativt stor frihet att 

bestämma hur tillgångarna ska fördelas dem emellan.
201

 Samtliga delägare ska underteckna 

arvskifteshandlingen. När arvskiftet upphör slutar dödsboet att existera.
202

  

Ett oskiftat dödsbo innebär att inget arvskifte har gjorts. Vid generationsskifte av 

lantbruksgård kan det vara fördelaktigt med ett oskiftat dödsbo. Näringsverksamheten kan då 

lättare fortgå och underlätta vid nästa generationsskifte.
203

  

6.3 Förskott på arv och laglottsskydd 
Gåva som bröstarvinge mottagit under arvlåtarens livstid presumeras vara förskott på arv ifall 

arvlåtaren inte föreskrivit annat. Gåva som i detta fall skulle kunna vara 

skogsbruksfastigheten avräknas från arvtagarens arvslott.
204

 Genom att tilldela vissa arvingar 

gåvor kan fördelningen av arvlåtarens kvarlåtenskap påverkas. Därutav tillämpas 

huvudprincipen som innebär att varje gren av den legala arvsordningen ska taga lika lott efter 

den avlidne.
205

 För att undvika oklarheter gällande huruvida gåvan ska betraktas som förskott 

på arv eller inte bör arvlåtaren upprätta gåvobrev eller testamente.
206

  

Ifall gåva betraktas vara förskott på arv läggs gåvans (gården) värde tillbaka med den 

resterande kvarlåtenskapen. När gåvans (gården) värde överstiger arvslotten har gåvotagaren 

ingen återbetalningsskyldighet gentemot de andra.
207

 Undantag vid återbetalningsskyldighet 

föreligger när gåvan inkräktar på annan arvinges laglott och gåvan kan likställas med 
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testamente. Det förstärkta laglotsskyddet aktualiseras och gåvotagaren kan bli 

återbetalningsskyldig för den del av laglotten som saknas.
208

 

6.4 Skatteverkningar vid arv 

6.4.1 Beskattning 

De skattemässiga konsekvenserna som uppstår vid arv som generationsskifte är desamma som 

vid testamente och gåva. Endast en kort redogörelse för de olika skatterättsligaverkningarna 

kommer därför att redovisas för.  

6.4.2 Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning  

När hela skogsbruksfastigheten överlåts genom arv kan periodiseringsfond och 

expansionsfond överlåtas. Vid arv ska mottagaren skriftligen förklara mottagandet av 

periodiseringsfonden och expansionsfonden.
209

 Vid räntefördelning får förvärvaren överta 

sparat räntefördelningsbelopp endast då kapitalunderlaget är positivt. Se kapitel 3.3.2 om 

periodiseringsfond, 3.3.3 om räntefördelning och 3.3.4 om expansionsfond. 

6.4.3 Skogs- och skogsskadekonto 

Beskattning av skogs- och skogsskadekonto som överlåts genom arv behandlas på samma sätt 

vid testamente. Se avsnitt 5.2.5. 

6.5 Sammanfattande slutsatser  
Vid oplanerade generationsskiften åsyftas att generationsskiftet sker genom arv. Vid arv 

aktualiseras den legala arvsordningen. Det innebär att den avlidnes bröstarvingar ärver i första 

arvsklassen när arvlåtaren var ogift. Som konsekvens av detta ska arvlåtarens egendom 

(gården) fördelas lika mellan bröstarvingarna. När arvlåtaren är gift vid sitt frånfälle ärver 

efterlevande make före bröstarvingarana. Har arvlåtaren barn från ett tidigare förhållande så 

kallade särkullsbarn, har de alltid rätt att utfå sin arvslott vid arvlåtarens frånfälle.   

Generationsskifte som sker genom arv kan innebära att skogsbruket sätts i en sämre sits än vid 

planerade generationsskiften. När varken bröstarvingar eller efterlevande har varit den som 

tagit del av verksamheten på gården kan det leda till ett passivt ägande med avveckling som 

sista utväg.  

Arvs- och gåvoskatten som avskaffades år 2005 har gjort det lättare att ärva eftersom ingen 

arvsskatt uppkommer. Fortfarande föreligger en del skattemässiga konsekvenser i och med 

arv som generationsskifte. Underskott som uppstår i näringsverksamheten får inte överlåtas 

däremot kan periodiseringsfond, sparad räntefördelning och expansionsfond överlåtas. De 

skattemässiga konsekvenserna som uppstår vid arv som generationsskiftes alternativ kan 

därför inte anses som helt optimala för arvtagaren.
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7. Samägande 

7.1 Inledning 

 I detta kapitel kommer samägande av skogsbruksfastighet att förklaras. Problem som uppstår 

i och med ett samägande kommer även belysas och varför samägande anses vara en olämplig 

lösning.   

När en skogsbruksfastighet ägs av två eller flera personer gemensamt är gården samägd. Ett 

samägande kan uppkomma vid exempelvis arv, gåva, testamente, andelsförvärv eller köp.
210

 

Det är inte alltid som överlåtaren enbart har en utan flera arvtagare som ska ärva 

skogsbruksfastigheten. I dessa fall överlåts skogsbruket på flera personer, som alla blir nya 

samägare.
211

 Desto fler ägare desto fler antal samägare kommer på lång sikt öka i och med att 

ingifta och barn även kan bli ägare i framtiden.
212

 När ett planerat generationsskifte inte 

genomförts under ägarens livstid aktualiseras arvsreglerna vilket medför att samtliga arvingar 

blir samägare av skogsbruket. Förutsättningsvis att efterlevande make/make inte finns i livet. 

Ett samägande som uppkommit genom arv kan leda till att det ena syskonet vill sälja eftersom 

något intresse av ett fortsatt samägande av skogsbruksfastigheten med de andra syskonen inte 

finns. Lösa ut övriga syskon ekonomisk kan vara en möjlighet, men vanligtvis är den 

lösningen inte så aktuell eftersom skogsbruksfastigheter mestadels är värda en del pengar. Det 

kan innebära att ett samägande fortlöper, varför detta alternativ av skifte därför bör 

undkommas eftersom det bland annat kan leda till misskötsel av skogsbruksfastigheten.
213

 

7.1.1 Samäganderätten       

Det finns två lagar som huvudsakligen styr tillämpningen av samäganderätten; SägL och JSL. 

Lagen om JSL är en relativt ny lag i jämförelse med SägL. Lagen kom till eftersom att SägL 

ansågs ha problem med att bland annat delge dödsbon viktiga handlingar.
214

 När JSL tillkom 

underlättades kommunikationen mellan tredje man, myndighet och delägare.
215

  

 

En skogsbruksfastighet som är samägd av tre eller flera delägare ansågs vara sämre förvaltad 

än en skogsbruksfastighet med endast en ägare.
216

 För att åstadkomma en effektivare 

fastighetsförvaltning i de fall en skogsbruksfastighet är samägd ska det finnas en 

ställföreträdare som ska företräda de övriga delägarna i sådana frågor som behandlar 

skogsbruksfastigheten. En ställföreträdare underlättar för myndigheter att delge sina 

handlingar.
217
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7.1.2 Samäganderättslagen 

När två eller flera personer samäger en lantbruksenhet
218

 blir SägL tillämplig.
219

 Lagen är 

även tillämpbar när ett samägande träffats genom avtal.
220

 Delägarna av den samägda 

egendomen äger en viss kvotdel av lantbruksenhetens värde om inget annat kan påvisas.
221

 

Vid fyra delägare äger en delägare 1/4 av arealen. Kvotdelen är inte en bestämd del av tomten 

utan denne äger ¼ av förmögenhetsmassan. Delägarna ansvarar solidariskt för sina 

förpliktelser gentemot tredje man om inget annat avtalats.
222

  

 

Huvudregeln enligt SägL innebär i sin helhet att varje delägare eller vidtagande av 

förvaltningsåtgärder förutsätter en enighet mellan samtliga delägare.
223

 Varje delägare har rätt 

att sälja sin ideella andel av fastigheten utan övriga delägares samtycke.
224

 Ifall delägarna inte 

kan komma överens om lantbruksenhetens förvaltning och nyttjande har varje delägare rätt att 

ansöka om god man. Det är rätten som förordnar en god man som tillsvidare omhändertar 

egendom under en viss tid.
225

 När delägarna inte är överens om hur en tvist eller upplösning 

av samägandet ska gå till, har varje delägare rätt att hos rätten begära att den samägda 

lantbruksenheten ska säljas på offentlig auktion.
226

 En försäljning på offentlig auktion kan 

förhindras ifall en delägare kan visa att synnerliga skäl föreligger. Att tidpunkten för en 

försäljning på grund av dålig konjunktur eller villkor i gåvobrev kan vara ett synnerligt 

skäl.
227

 Regeln om försäljning på offentlig auktion är dispositiv. Det innebär att delägarna kan 

avtala om att annat ska gälla.
228

  

 

Klyvning av egendomen är en annan möjlighet som kan föredras istället för en försäljning till 

att upplösa ett samägande.
229

 Klyvning av egendom ska begäras av en delägare.
230

 För att 

konstatera att dold samäganderätt föreligger mellan makar eller syskon finns flera rekvisit 

uppställda när ett dolt samägande anses föreligga. Det viktigaste och avgörande rekvisitet för 

dolt samägande är hur förhållandena mellan paren var vid tiden för förvärvet.
231

 När ett dolt 

samägande har konstaterats genom domslut omvandlas dolt samägande till ett öppet 

samägande. Detta innebär att det först efter ett konstaterande om öppet samägande som 

reglerna i SägL och JSL kan tillämpas.
232
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Vad som bör tilläggas är att försäljning på offentlig auktion anses vara den slutgiltiga utvägen 

vid oenighet.
233

 

7.1.3 Lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.  

Till skillnad från SägL tillämpas JSL när minst tre personer står som ägare på 

lantbruksenheten. När lantbruksenheten ägs av minst tre eller flera personer ska JSL i vissa 

delar tillämpas istället för SägL.
234

 Lagen om JSL är övervägande tvingande vilket innebär att 

det inte går att avtala bort dessa mellan parterna.
235

  

En konsekvens i och med tillämpningen av JSL är bland annat att en ställföreträdare ska utses 

av delägarna som ska ansvara för den löpande förvaltningen.
236

 Regeln infördes för att det 

ansågs finnas ett behov för lantbruksenheter som var samägda att någon kunde företräda 

denne mot tredje man och myndighet. Syftet var inte att lösa konflikter mellan delägarna.
237

 

Ställföreträdare väljs genom majoritetsbeslut av delägarna. En ställföreträdare kan vara en av 

delägarna eller någon utomstående.
238

 Ställföreträdaren har en legal fullmakt vilket innebär att 

denne har behörighet att företräda delägarna gentemot myndigheter och tredje man.
239

 Regeln 

om ställföreträdare gäller inte för dödsbon.
240

 

Enighet bland delägarna krävs vid beslut som rör frågor där ställföreträdaren inte har 

behörighet att företräda delägarna. Ställföreträdaren ansvarar enbart för den löpande 

förvaltningen av lantbruksenheten och kan därför inte ta beslut och verkställa dem.
241

 Vid 

försäljning av hela eller del av skogsbruksfastigheten krävs enighet. Även vid pantsättning, 

inteckning eller vid upplåtelse av nyttjanderätt krävs enighet bland delägarna.
242

     

Däremot gäller det högsta röstetalet bland de röstande delägarna när ställföreträdaren har 

behörighet att företräda. Varje delägares röst räknas utifrån dennes andel i fastigheten. Vid 

lika röstetal beslutar ställföreträdaren.
243

 Röstningen kan antingen ske muntligt eller 

skriftligt.
244

  

För delägare som endast äger en liten andel av skogsbruksfastigheten kan kostnaderna bli 

högre än intäkterna. Varje delägare har därför möjlighet att begära att rätten beslutar att hela 

fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Regeln är tvingande tillskillnad från SägL regel om 

offentlig auktion, vilket innebär att den inte går att avtala bort.
245

 Ett annat alternativ för att 

frångå sitt samägande är att sälja sin ideella andel. Problem som kan uppstå är ifall övriga 
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samägare inte vill köpa dennes andel då återstår att hitta en utomstående som vill köpa. Det 

negativa som kan drabba samägaren som vill sälja sin ideella andel till utomstående är att 

försäljningspriset generellt blir lägre än vid försäljning av hela skogsbruksfastigheten.
246

    

7.1.4 Jordförvärvslagen 

Syfte med JFL är bland annat att främja skogsbrukets rationalisering, förhindra att skog köps 

för kapitalplacering och spekulationsförvärv samt hindra juridiska personers förvärvsrätt av 

skog. För att uppnå dessa mål har lagstiftningen infört ett förvärvstillståndskrav vid förvärv 

som sker genom köp eller byte där fastigheten är belägen i glesbygd eller ägosplittrat 

område.
247

 Vad som klassas som glesbygd respektive omarronderingsområde har bestämts av 

regeringen och innebär stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa 

avstånd till sysselsättning eller service samt skärgårdar.
248

 Förvärv som sker genom 

testamente och arv är ej förvärvtillståndspliktiga.
249

 Tillstånd krävs inte heller när förvärvaren 

är make/maka eller avkomling till överlåtaren.
250

 En anledning till varför 

skogsbruksfastigheter ofta förvärvas genom arv är för att det inte krävs något förvärvstillstånd 

oberoende på vart skogsbruksfastigheten är belägen. Denna regel om förvärvstillstånd kan 

kringgås genom köp, byte eller gåva av andel i dödsbo. Detta resulterar i att förvärvet kommer 

ses som ett arvskifte vilket i sig inte kräver ett förvärvstillstånd.
251

 

7.2 Hinder vid avyttring 

7.2.1 Inledning 

När avyttring av en skogsbruksfastighet vid ett samägande sker finns en del hinder som bör beaktas. I 

detta kapitel kommer därför de vanligaste hindren vid avyttring kort redogöras för. Problem som 

redan nämnts i kapitel 7.1 kommer tydligare var och en för sig belysas.    

7.2.2 Avtal mellan delägarna och gentemot tredje man   

Som tidigare nämnts kan regeln om försäljning på offentlig auktion i SägL avtals bort. Genom 

relativt ny praxis från 2007 uttalade sig HD om att avtal som ingåtts mellan delägarna om att 

avtal om offentlig försäljning avtalats bort inte innebär att en utmätning kan komma till stånd. 

Den nya praxisen har gjort att ett samägande blir än mer ointressant och osäkert eftersom att 

egendomen kan utmätas ifall en av delägarna hamnar hos kronofogden. Syftet till HD:s 

ändring var att underlätta för borgenärer att inkräva sin skuld.
252

 Avtal mellan delägarna om 

förbud av försäljning på offentlig auktion är i nuläget inte gällande gentemot tredjeman. Före 

2007 var det möjligt att hindra borgenärer från att utmäta samägd egendomen genom att 

upprätta avtal om förbud av försäljning på offentlig auktion.
253  
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7.2.3 Förköpsklausul i avtal 

Ägaren förpliktar sig att vid en framtida försäljning erbjuda övriga syskon att köpa 

egendomen till ett marknadsmässigt pris innan den överlåts till ny ägare. Praxis gör skillnad 

på förköpsklausuler som upprättats vid köp och vid gåva.  

Vid köp av skogsbruksfastighet med avtal tillhörande förköpsklausul konstaterar HD i 

rättsfallet NJA 1984 s. 673 att en sådan klausul i avtalet inte görs gällande. Det innebär att en 

försäljning på offentlig auktion eller försäljning till utomstående kan göras utan hänsyn till 

förköpsklausulen. HD konstaterar att förköpsklausuler däremot kan införas vid överlåtelser 

som sker genom klara gåvotransaktioner. Överlåtelse genom gåva är att fördra framför en 

försäljning ifall överlåtaren vill försäkra sig om att skogsbruksfastigheten stannar inom 

familjen. Försäljning på offentlig auktion utan de andras godkännande kan inte göras.   

7.2.4 Synnerliga skäl 

Delägare kan begära att försäljning på offentlig auktion inte ska göras på grund av att 

synnerliga skäl föreligger.
254

 Som tidigare nämnts kan lågkonjunktur anses som ett synnerligt 

skäl men i lagtexten framgår det inte vad som är att betrakta som ett synnerligt skäl. För att 

konstatera ifall synnerligt skäl föreligger eller ej får hjälp från praxis sökas. 

I två rättsfall från 70-talet som i båda fallen berörde frågan hur barnen skulle påverkas av en 

försäljning av fastigheten. Det första rättsfallet från 1974 hävdade makarna att en försäljning 

av egendomen kraftigt skulle påverka makarnas 13-åriga sons utveckling negativt, därav 

menade föräldrarna att ett synnerligt skäl förelåg. HD ansåg inte att synnerligt skäl för anstånd 

förelåg.
255

 I det andra rättsfallet från 1979 hävdade makarna samma som i föregående fall att 

en försäljning skulle påverka makarnas son psykiskt både på grund av flytt samt 

äktenskapsskillnad mellan föräldrarna. HD uttalade sig att det inte framgår av motiven till 

lagen att behandla frågor av social karaktär. Men det framgår inte heller av motiven till lagen 

att inte beakta förhållanden av social karaktär. Förhållanden av sociala förhållanden ska i 

sådana fall inte ha en varaktig karaktär för att tillämpas. HD fann även i detta rättsfall att 

synnerliga skäl inte förelåg.
256

  

Ett fall från 1985 medgavs anstånd. I ett gåvobrev om överlåtelse av skogsbruksfastigheten 

fanns en förbehållsklausul om att givaren av överlåtelsen förbehållit sig rätten att bo kvar på 

gården fram till hans död. Försäljning av fastigheten begärdes av kronofogdemyndigheten för 

att inbringa den ena delägarens skulder. Delägarna hävdade att synnerliga skäl för anstånd 

förelåg på grund av förbehållsklausulen. HovR ansåg att förbehållsklausulen var att betrakta 

som ett synnerligt skäl för anstånd.
257

  

7.2.5 Klyvning  

Att klyva en skogsbruksfastighet kan vara en möjlighet att dra sig ur ett samägande, samtidigt 

som det kan innebära ett hinder mot försäljning på offentlig auktion. Vill en delägare att den 

samfällda egendomen ska upplösas ska anmälan om klyvning göras hos TR. Anmälan hos TR 
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ska meddelas innan ansökan om försäljning på offentlig auktion har beslutats. Har klyvning 

ansökts ska rätten åsidolägga ansökningen om försäljning på offentligt auktion tilldess rätten 

beslutat i frågan om klyvning.
258

 Det är delägarna själva som delar upp fungibla ting. Varje 

delägare får i och med klyvningen en viss lott av skogsbruksfastigheten. Varje delägares lott 

kan bilda en egen fastighet eller ingå i en sammanläggning.
259

 Regler för hur klyvning av 

fastighet ska gå till, återfinns i 11 kap Fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL).  

Ett intressant rättsfall från HovR som behandlade frågan ifall 6 § i SägL blir möjlig att avtala 

bort i samband med klyvning. Ansökan om klyvning hade gjort hos TR av en delägare. 

Övriga delägare ansåg att klyvningen bröt mot hembudsklausulen i samäganderättsavtalet. 

Rätten fann att avtal som hindrar att klyvning kan ske strider mot FBL 11 kap 1 §, 1 st och 

blir därmed ogiltigt. Det innebär att reglerna om FBL går före SägL regler, vilket i sig innebär 

att reglerna i SägL inte är dispositiva. Sammanfattningsvis får klausuler inte införas ifall de 

strider mot klyvningsrätten.
260

    

7.2.6 Särskilda hinder 

Det kan förekomma andra hinder vid en försäljning så kallade särskilda hinder som inte 

nämnts i SägL eller annan lag. Särskilda hinder kan vara frågor som är tvistiga huruvida 

skogsbruksfastigheten är föremål för samäganderätt.
261

 För begäran om försäljning behöver 

inte sakrättsligt skydd längre uppnås enligt praxis.
262

 Andra hinder mot försäljning kan 

föreligga på grund av villkor vid överlåtelsen.
263

 Villkor som uppkommer i samband med 

testamente eller gåva ska respekteras och emellertid vara intagen i gåvohandlingen.
264

 

Delägare som förvärvat fastighet utan villkor i testamente eller gåva är inte bindande utan kan 

begära försäljning.
265

   

7.2.7 Försäljning av ideell andel 

Vid ett samägande av skogsbruksfastighet kan varje delägare fritt och utan samtycke från 

övriga delägare sälja sin ideella andel i fastigheten till vem som helst.
266

 Detta gäller enbart 

när SägL är tillämplig annars fordras samtycke från övriga delägare vid tillämpning av JSL.
267

 

Vid försäljning av ideell andel innebär att det endast är en viss andel av skogsbruksfastigheten 

som säljs och inte ett specifikt område. Reglerna om försäljning av ideell andel återfinns i 4 

kapitlet JB. Innan en försäljning kan genomföras krävs att de allmänna reglerna för ett köp 

uppfylls samt att en ny fastighetsbildning genomförts.
268

 En försäljning av ideell andel kan 

hindras ifall överlåtelsen genom testamente eller gåva var villkorad med förbehåll om att 
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försäljning av respektive delägares andel inte får ske. Dessa villkor är giltiga och försäljning 

kan således inte genomföras.
269

   

7.2.8 Försäljning av viss del 

En skogsbruksfastighet kan inneha flera fastigheter som alla är samägda. 

Meningsskiljaktigheter mellan delägarna kan uppkomma då en delägare vill avyttra en viss 

del av skogsbruksfastigheten. Ett tidigt rättsfall från 1908 som handla om ett bruk som 

samägdes av fyra personer. En delägare ville sälja vissa byggnader vilka tillhörde bruket på 

offentlig auktion. Rätten konstaterade att byggnaderna tillhörande bruket bildade en 

förvaltningsenhet och kunde därmed inte delas och säljas.
270

 Ifall skogsbruksfastigheten ses 

som en förvaltningsenhet kan en försäljning inte genomföras. Ett senare rättsfall från 1940 

blev utgången det motsatta där två personer samägde ett flertal fastigheter. Rätten ansåg att 

försäljning angående viss del av fastigheterna kunde säljas.
271

 En försäljning som inte utgör 

en hel förvaltningsenhet är möjlig att avyttra. HD gör skillnad på bruk och fastigheter som är 

samägda, därav olika domslut.      

7.3 Problematik vid samäganderätt  

7.3.1 Inledning 

Problem kan uppstå vid samägande genom generationsskifte vare sig skiftet sker genom arv, 

gåva eller testamente. De flesta problemen uppstår vid oplanerade generationsskiften. När 

ägaren av skogsbruksfastigheten inte planerar sitt skifte kommer överlåtelsen ske genom 

arvsreglerna. Förutsättningsvis inträffar endast detta när någon efterlevande inte finns.
272

 Barn 

som ärver skogsbruksfastigheter har inte själva valt att aktivt verka för samägandet i och med 

det kan problem lätt uppstå. Vid ett planerat generationsskifte genom gåva eller försäljning 

kan dessa problem elimineras.
273

  

I följande kapitel kommer problematiken kring samäganderättsförhållanden genom de olika 

generationsskiftens metoder att förklaras. 

7.3.2 Problematiken kring samägande genom gåva  

Gåva som generationsskiftes metod är den överlåtelseform som enligt praxis skapar flest 

problem. De tvingande reglerna i JSL är inte gällande vid ett generationsskifte som sker 

genom gåva. Avtal vid gåva som strider mot tvingande regler i JSL är därmed ett sådant 

undantag som kan göras gällande. Gåvogivaren har vid skiftet möjlighet att inskriva villkor i 

ett gåvobrev. I dessa fall kommer en bedömning inte göras eftersom de inskrivna villkoren 

inte anses strida mot de tvingande reglerna i JSL.
274

 Har samägandet bildats i och med gåva 

görs ett undantag från regeln. Förutsättningsvis gäller undantaget endast ifall villkoren är 
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intagna i gåvohandlingen. Hinder mot att i särskilda fall göra undantag från grundsatsen ska 

emellertid beaktas.
275

 

Andra problem som kan aktualiseras vid förvärv genom gåva är de tvingande reglerna i 

JFL.
276

 För att undvika dessa problem krävs att gåvotagaren erhåller ett förvärvstillstånd ifall 

skogsbruksfastigheten är belägen i glesbygd eller skärgård.
277

 Förvärvstillstånd vid gåva krävs 

inte ifall förvärvaren är gift eller avkomling till överlåtaren.
278

 Alla förvärvare ska uppfylla 

denna regel annars krävs ett förvärvstillstånd.  

Andra problem som kan tillkomma är ifall vederlag erlagts vid överlåtelsen. Istället för gåva 

kan förvärvet betraktas som köp ifall exempelvis alla arvingar erlagt ett visst vederlag.    

7.3.3 Problematiken kring samägande genom köp 

Tillskillnad från samägande genom gåva vilket är vanligt förekommande uppstår samägande 

genom köp sällan. Som regel är förvärvarna till skogsbruksfastigheten pålästa och kunniga om 

hur ett samägande så långt det är möjligt undviks.
279

 När ett samägande genom köp väl 

uppstår är det oftast mellan makar eller sambor. Ovanligt att syskon köper hela fastigheten av 

föräldrar.
280

  

Ett förvärvstillstånd vid köp krävs för skogsbruksfastigheter som är belägna i glesbygd, 

omarronderingsområde
281

 samt förvärvaren är en juridisk person som förvärvar 

skogsbruksfastigheten från en fysisk person eller ett dödsbo. Detta krävs för att förvärvet ska 

anses giltigt.
282

  

När båda parterna står som lagfarna ägare på skogsbruksfastigheten kan det konstateras att ett 

samägande föreligger. Ifall en person är lagfaren ägare kan trots detta ett samägande uppstå 

även då regeln att den som köpt skogsbruksfastigheten anses vara ägaren. Reglerna i SägL 

tillämpas både vid dolt och öppet samägande.  För att undvika tvistar om dolt samägande vid 

en försäljning finns möjlighet för parterna att upprätta ett samäganderättsavtal.
283

   

7.3.4 Problematiken kring samägande genom kombinerad överlåtelse av köp och gåva. 

En kombinerad överlåtelse är en metod som är fördelaktig för överlåtaren. Syftet med 

kombinerad överlåtelse är att kapitalvinstbeskattningen blir lägre för överlåtaren än ifall 

skogsbruksfastigheten hade avyttrats. I och med detta minskas beskattningskonsekvenserna 

för överlåtaren eftersom skogsbruksfastigheten först överlåts som gåva till den yngre 

generationen som därefter avyttrar sina andelar till det syskonet eller utomstående som 

slutligen ska överta gården.
284

 Andelen av kapitalvinsten beskattas av var och en av barnen. 
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Detta utmynnar i att skatten på kapitalvinsten blir lägre för överlåtaren än om denne hade sålt 

skogsbruksfastigheten direkt till det barn som slutligen tar över gården.
285

  

Problemet med ett samägande som först uppstår i och med att skogsbruksfastigheten överlåts 

som gåva är att ett pris ska sättas på syskonens andelar som de därefter säljer till syskonet som 

slutligen köper gården. Syskonet som köper fastigheten bör beakta hur köpet av de övriga 

syskonens andelar ska finansieras. Först måste marknadsvärdet räknas ut och detta regleras 

beroende på hur mycket skog som tillhör fastigheten. Finns mycket skog ökar 

marknadsvärdet. Ska lån tas för att lösa ut de andra syskonen? Hur högt kan räntan stiga för 

att syskonet ska klara av att betala räntekostnaderna.  

I dagsläget när räntan är låg finns inget att oroa sig för men vad händer när räntan stiger och 

denne inte har pengar att lösa ut syskonen. Syskonet som äger gården kan avverka skogen och 

på det sättet utnyttja skogsavdraget till max. Skatt på inkomsten från avverkningen betalas 

och återstoden av inkomsten betalas till syskonen. Ett annat alternativ som kan användas är 

när syskonen tillsammans avverkar skogen medan ett samägande fortfarande föreligger 

därefter säljs fastigheten till ett lägre försäljningspris. Inkomsten från skogsbruksfastigheten 

delas lika mellan syskonen vilket innebär att skatten inte blir lika hög. Nackdelen är 

visserligen ett lågt skogsavdrag.
286

  

7.3.5 Problematiken kring samägande genom testamente 

Ett samägande kan uppstå när överlåtaren testamenterat skogsbruksfastigheten till flera 

arvingar eller till en arvinge som i sin tur är gift. Det viktigaste vid en överlåtelse som sker 

genom testamente är att överlåtaren skriftligen förenar testamentet med villkor om att 

arvingarna ska äga egendomen enskilt.
287

 Ifall förvärvet inte utgör enskild egendom kommer 

skogsbruksfastigheten räknas som giftorättsgods vilket innebär att vid en bodelning kommer 

make/maka har rätt till hälften av skogsbruksfastigheten detta är reglerat i Äktenskapsbalken 

(1987:230), (ÄktB).
288

 Ett förvärvstillstånd från testamentstagarna krävs inte vid överlåtelse 

av skogsbruksfastighet som skett genom testamente.
289

  

Att testamentera en skogsbruksfastighet är inte ett vanligt alternativ vid generationsskifte 

eftersom det kan leda till rättsliga problem ifall testatorn förenat testamentet med villkor som 

inte är förenat med lag eller praxis.
290

 För testamentstagarna kan en överlåtelse genom 

testamente innebära ett ofrivilligt samägande mellan syskonen vilket kan resultera i stora 

meningsskiljaktigheter vilket kan leda till att fastigheten tillslut måste avyttras.  

7.3.6 Problematiken kring samägande genom arv 

Ett samägande som uppstått genom arv är vanligtvis en känd överlåtelsemetod bland 

skogbruksägare. Alltjämt är det vanligt att arvlåtaren låter avkomlingarna ärva 

skogsbruksfastigheten frivilligt eller ofrivilligt. Förutsättningsvis krävs att efterlevande 
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make/maka inte finns. Som tidigare nämnts kan ett ofrivilligt samägande leda till osämja 

mellan syskonen. Det är inte självklart att syskonen vill lägga ner lika mycket tid på 

skogsbruksverksamheten eller att avståndet till fastigheten kan skilja beroende på var de är 

bosatta. Detta kommer sannolikt innebära att en arvtagare lägger ner mycket mer tid på 

skogsbruksfastigheten än de övriga arvtagarna. Med återupprepning om vad som sagts om 

testamente kommer på samma sätt som vid arv ingifta till arvtagare ärva 

skogsbruksfastigheten om inte överlåtaren skriftligen upprättar att arvet inte ska ses som 

giftorättsgods för respektive arvtagare.
291

 

Ifall osämja bland syskonen uppkommer angående hur skogsbruksfastigheten ska skötas kan 

försäljning vara ett alternativ. Ifall ett syskon har kapital att lösa ut övriga syskonen kan 

försäljning undvikas. Vanligtvis är skogsbruksfastigheten värd mycket pengar vilket minskar 

möjligheten att lösa ut övriga syskon.
292

  

En orsak till varför samägande genom arv ofta uppstår är för att en skogsbruksfastighet kan 

överlåtas till vem som helst utan att ett förvärvstillstånd fordras samt oberoende på vart i 

Sverige skogsbruksfastigheten belägen.
293

 Reglerna i ÄB aktualiseras då överlåtelsen sker 

genom arv. Varje arvinge tilldelas lika lott vid ett arvskifte. Vid tre arvtagare kommer 

skogsbruksfastigheten ärvas med en tredjedel var som får till följd att ett samägande 

uppkommer. Hänsyn till arvtagarnas skattesituation bör beaktas trots att arvsskatten är 

slopad.
294

 Delägarna beskattas var och en för sig utifrån varje delägares förhållande till sin 

lott.
295

    

7.4 Sammanfattande slutsatser  
Att noga överlägga vilken överlåtelsemetod som bidrar till att samägande uppstår kan 

konstateras är både invecklat och emotionellt. De olika överlåtelseformerna passar olika fall 

av förhållanden. Trots att det kan konstateras att vissa överlåtelseformer kan eliminera 

framtida problem och tvister för samägarna. De två överlåtelsemetoderna där flest problem 

uppkommer är arv och gåva, som också den förstnämnda är den vanligaste formen för 

överlåtelse. Övriga överlåtelseformer såsom testamente, köp och kombinerad överlåtelse köp 

och gåva anses vara mindre problematiska. Dessa problem är i allmänhet av emotionell 

karaktär vilket innebär att tvisterna vanligtvis går att lösa utan några rättsliga konsekvenser.        

Arv är ett oplanerat generationsskifte vilket innebär att överlåtaren inte funderat över ett 

framtida skifte utan förlitar sig på arvsreglerna som kommer att aktualiseras vid dennes död. 

Problemen som uppstår mellan samägarna är främst av emotionell karaktär som kan lösas 

utan rättens hjälp. Problemen som framförallt uppkommer genom gåva är ofta kring de 

rättsliga förhållandena, såsom att villkor införts i samband med gåva som strider mot lag. 

Varför gåva som överlåtelsemetod är vanligt kan bland annat vara att gåvogivarens möjlighet 

att styra skogsbruksfastigheten efter överlåtelsen kan åstadkommas i och med villkor som 

införts i gåvohandlingen. Villkor som införts i överlåtelsehandlingar skapar bekymmer mellan 
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lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter och samäganderättslagen. En 

konflikt mellan lagarna uppstår eftersom båda lagarna kan tillämpas på 

samäganderättsförhållanden. Konflikterna uppkommer framförallt vid avtal som utformats 

efter dispositiva regler i SägL, som emellertid kan strida mot tvingande regler som finns i 

JSL. Undantag från JSL tvingande regler är i nuläget inte reglerat i lagen utan finnes endast i 

praxis. Omständigheterna prövas och rätten beslutar ifall de särskilda omständigheterna kan 

anses vara undantagna de tvingande reglerna i JSL. Detta försvårar för överlåtaren att 

minimera framtida problem då problematiken endast regleras i praxis.  
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8. Analys 

8.1 Inledning 

Övervägande skogsbruksfastigheter ägs idag av 40- talister vilket indikerar att ett antal 

generationsskiften kommer att genomföras inom en snar framtid. Som nämnts i uppsatsen har 

en del regeländringar genomförts för att åstadkomma en förenkling av 

generationsskiftesprocessen. Effekten om att fler planerade generationsskiften skulle 

genomföras har inte fått önskad effekt. Istället har en oönskad effekt i viss grad uppkommit i 

samband med avskaffandet av arvs- och gåvoskatten eftersom det numera har underlättats att 

tillämpa ett oplanerat generationsskifte (arv).  

Genom studien kan konstateras att de skatterättsliga konsekvenserna varierar beroende på 

vilken av överlåtelseformerna gåva, testamente, arv eller köp som tillämpas. Både den äldre 

och den yngre generationens framtid att bedriva verksamheten kan påverkas beroende på val 

av överlåtelseform. Det har inte kunnat undgås hur viktigt kapitalunderlaget i 

skogsbruksföretaget är vid ett generationsskifte. Markpriserna som råder i dagsläget är så pass 

höga att jag tror det kommer leda till att skogsbruksföretagen kommer fortsätta att 

generationsskiftas genom ett oplanerat skifte. Baksidan med de höga skogs- och markpriserna 

är att det kan försvåra för överlåtaren att behålla verksamheten inom familjen eftersom att 

överlåtaren vid en eventuell försäljning eller gåva till en av bröstarvingarna även ska kunna 

kompensera övriga syskon rättvist. Därför kommer det bli ännu viktigare att tidigt börja 

diskutera och göra alla arvingar införstådda med att ett generationsskifte i de flesta fallen 

kommer gynna endast ett syskon ifall skogsbruket ska finnas kvar inom familjen. 

De etiska aspekterna är i allra högsta grad viktigt att lyfta fram inför ett kommande skifte och 

dess inverkan på generationsskiften. Genom de olika överlåtelseformerna kan konstateras att 

skifta skogsbruksfastigheten bör vara den största affären som kommer att göras. 

Syftet med uppsatsen har varit att utreda gällande rätt beroende på vilken överlåtelseform som 

tillämpas vid ett generationsskifte av skogsbruksfastigheter. Hur de civil- och skatterättsliga 

konsekvenserna ter sig vid de olika överlåtelseformerna har analyserats. Genom studien kan 

inga absoluta slutsatser framställas angående vilken överlåtelseform som är enklast och 

fördelaktigast att tillämpa vid ett eventuellt generationsskifte ur såväl civil- som skatterättsligt 

perspektiv. Varje generationsskifte ser olika ut på grund av olika förutsättningar vilket gör att 

varje överlåtelse måste behandlas individuellt. Vissa slutsatser av de skatterättsliga 

konsekvenserna med avseende på överlåtelsens påverkan på skogsbrukets framtida 

förutsättningar och parternas ekonomiska ställning kan dras. Generella rekommendationer går 

att göra angående valet av överlåtelseform. Syftet var att påvisa konsekvenser som 

uppkommer i samband med ett samägande mellan syskon. Problematiken vid avyttring av en 

samägd skogsbruksfastighet har analyserats. Etiska frågor som uppkommer vid ett samägande 

har tilldelats stor vikt. 
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8.2 Överlåtelseform 
När generationsskiftete sker genom köp kan flera skattemässiga fördelar tillämpas. För 

köparen blir den viktigaste fördelen att ett nytt anskaffningsvärde skaffas. När 

skogsbruksfastigheten har gått i arv under flera generationer tillämpas aldrig något nytt 

anskaffningsvärde där nya avsättningar kan grundas på. Istället grundar den nuvarande ägaren 

sina avsättningar på den första ägarens anskaffningsvärde vilket troligtvis var väldigt lågt. 

Genom att köpa skogsbruksfastigheten som bedrivs som enskild näringsverksamhet av sina 

föräldrar kommer anskaffningsvärdet att öka vilket bidrar till att skogsbruksfastigheten får ett 

ingångsvärde motsvarande köpeskillingen. Således kan nya värden för avsättningar till 

periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning beräknas. Ett 

skogsbruksfastighetsköp är en långsiktig investering. Därför bör ett köp i slutändan vara 

fördelaktigt eftersom nya avsättningsvärden kan beräknas. För den äldre generationen/säljaren 

innebär en försäljning att kapitalvinsten som uppstår ska kapitalvinstbeskattas. Säljaren kan 

drabbas av stora skattemässiga konsekvenser eftersom skogsbruksfastighetens värde sannolikt 

har ökat markant under innehavstiden. Som tidigare nämnts är skogsbruksfastigheter 

vanligtvis erhållna genom arv eller gåva för att kunna finnas kvar inom familjen. Därför bör 

säljaren observera att kapitalvinsten kommer att bli hög på grund av det låga 

anskaffningsvärdet. Förr eller senare kommer skogsbruksfastigheten att säljas och 

kapitalvinsten som realiseras är en oundviklig effekt. Kapitalvinstskatten kan finansieras av 

köpeskillingen därför är det viktigt att överlåtaren känner till hur stora de negativa 

skattekonsekvenserna kommer att bli så köpeskillingen med säkerhet kan täcka den 

uppkomna skatten efter en försäljning. För köparen innebär ett köp att stämpelskatt ska 

beskattas på förvärvet och höga lån bör med stor sannolikhet tas, vilket innebär att ränta ska 

betalas. Genom att sälja gården har alla arvingar lika rätt att köpa skogsbruksfastigheten. En 

viktig punk att beakta är att lagen kan ändras. De konsekvenser som uppkommer idag utgår 

från lagen vilken är lagstadgad i nuläget. Lagen är inte konstant och kan därför ändras Därför 

kan även konsekvenserna framöver se annorlunda ut. Köp bör anses vara den bästa 

generationsskiftesformen utifrån ett skatterättsligt och etiks perspektiv ifall köparen fortsätter 

bedriva skogsbruksfastigheten under en längre period eller att egendomen övervägande består 

av skog. 

 

Vid benefika fång (arv, gåva, testamente) övertas den tidigare ägarens skattemässiga situation. 

Det innebär att skogsbruksfastighetens anskaffningsvärde består samt att överlåtarens 

skattejusteringar som gjorts på periodiseringsfond, expansionsfond och sparad räntefördelning 

övertas. Det är inte ett måste att överlåta bokslutsposter för näringsverksamheten vid gåva. 

Möjligheten finns för gåvogivaren att antingen behålla eller överlåta posterna.  Det största 

problemet vid gåva som överlåtelseform är den skattemässiga gränsdragningen mellan 

klassificeringen av gåva och köp. Gåva som överlåtits mot ett visst erlagt vederlag 

(underprisöverlåtelse) bör särskilt beaktas för övertagaren eftersom flera skattemässiga 

nackdelar kan drabba övertagaren ifall vederlaget överstiger anskaffningsvärdet. Bland annat 

övertas den förre ägarens anskaffningsvärde samt att ett lån sannolikt behöver tas för det 

erlagda beloppet. För övertagaren kommer en latent skatteskuld på fastigheten kvarstå samt 

att ett negativt kapitalunderlag uppstår vilket gör att tillämpning av räntefördelning inte kan 

göras förens kapitalunderlaget blivit positivt. Negativ räntefördelning kan likaså uppstå på 
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längre sikt och inte bara direkt efter en underprisöverlåtelse. Övertagaren kan därmed få 

svårigheter att bedriva verksamheten ändamålsenligt eftersom positiv räntefördelning 

elimineras. Det erlagda beloppet för gåvan kommer inte ses som ett nytt anskaffningsvärde 

utan överlåtarens anskaffningsvärde kommer att användas för beräkningar av olika 

bokslutsdispositioner. Det positiva med gåva/underprisöverlåtelse som överlåtelseform är att 

övertagaren inte behöver få en lika stor skuld som vid ett rent köp. För överlåtaren uppstår 

ingen kapitalvinst vid realiseringen av skogsbruksfastigheten. Gåva bör vara ett bra alternativ 

som överlåtelseform när det inte finns planer på att expandera och att medlen att utveckla 

näringsverksamheten är begränsade. Är verksamhetens avkastning låg och 

ändamålsenligheten som ett ökat anskaffningsvärde begränsad borde gåva vara att 

rekommenderas.  

  

Att testamentera skogsbruksfastigheten till en arvinge är en överlåtelseform som för 

överlåtaren kan vara en av de smidigaste formerna. De etiska aspekterna som att avgöra vem 

av barnen som är mest lämplig som övertagare av verksamheten eller att ekonomiskt behöva 

kompensera övriga arvingar slipper överlåtaren genom att upprätta ett testamente. Vid 

testamente tillämpas kontinuitetsprincipen vilket innebär att testatorn övertar 

testamentstagarens skattemässiga situation, det vill säga att alla bokslutsdispositioner övertas. 

Syftet med testamente är att överlåtarens yttersta vilja kommer uppfyllas samtidigt som 

testatorn själv slipper bli inblandad i meningsskiljaktigheter som kan uppstå inom familjen 

efter testatorns bortgång. Nackdelarna med ett hemlighållet testamente kan skapa problem för 

testamentstagaren eftersom denne inte får möjlighet att yttra sig i frågan. Framförallt kan 

verksamheten bli lidande ifall testamentstagaren inte besitter de kunskaper om 

skogsbruksfastigheten som är erforderlig för att lyckas bedriva verksamheten. Möjligheterna 

att granska de skattemässiga effekterna som kan uppkomma på längre sikt försvinner eftersom 

testamentstagaren är ovetande om testamentets innehåll. Det positiva med att tillämpa 

testamente som överlåtelseform borde vara att överlåtaren kan försäkra sig om att gården och 

dess fortlevnad kommer finnas kvar inom familjens ägo trots att något oväntat inträffar. Vid 

ett upprättande av testamente bör överlåtaren med stor försiktighet beakta bröstarvinges 

laglott så denne inte inskränks. Testamentet som överlåtelseform är inget som bör 

rekommenderas. Däremot bör varje skogsbruksägare ha ett upprättat testamente som 

komplement under tiden som denne själv bedriver näringsverksamheten och fram till dess att 

en annan överlåtelseform är vald.   

 

När överlåtaren inte planerat något generationsskifte innan denne avlider aktualiseras 

arvsreglerna, ett så kallat oplanerat generationsskifte. Vid arv gäller kontinuitetsprincipen 

vilket innebär att dödsboet övertar arvlåtarens skattemässiga situation. Genom att arvsreglerna 

aktualiseras behöver inte överlåtaren fatta beslut om vem eller vilka som ska driva 

skogsbruksfastigheten vidare eller kompensera övriga arvingar. Ifall överlåtaren var gift vid 

sitt frånfälle ärver efterlevande maka/make skogsbruksfastigheten. Konsekvensen att 

efterlevande ärver kan bidra till ett passivt ägande vilket troligtvis kommer leda till 

avveckling av skogsbruksfastigheten. När barnen senare ärver efter den efterlevande föräldern 

kommer ett samägande uppstå ifall det finns flera arvingar. Därmed blir det barnens uppgift 

att tillsammans driva verksamheten vidare eller komma överens om hur ägandet ska fördelas. 
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Konsekvensen av ett ofrivilligt samägande är att meningsskiljaktigheter lätt kan uppkomma 

vilket även i detta fall kan leda till avveckling av verksamheten. Arv är inte en 

överlåtelseform som rekommenderas i de fall arvtagarna är fler än en person. Ett samägande 

ska undvikas så långt det är möjligt. För överlåtaren kan arv ses som ett bra alternativ 

eftersom överlåtelsen inte kräver någon ansträngning samt att de emotionella frågorna 

undviks. Desto mer problematisk blir det för arvtagarna när arv som överlåtelseform 

tillämpas. Vid endast en arvtagare är arv en bra metod att tillämpa. 

8.3 Samäganderätten 
Ett samägande uppstår genom arv, testamente, gåva och köp. Ett samägande av 

skogsbruksfastigheter uppkommer övervägande genom legalt arv. Problemen som uppstår ter 

sig olika beroende på vilken överlåtelsemetod som tillämpas. Genom att ha studerat praxis på 

området kan konstateras att förvaltning av skogsbruket verkar vara ett återkommande 

problem. En överlåtelseform är inte lämplig för alla. Varje enskilt fall måste studeras för att 

kunna lämna ett utlåtande om vilken överlåtelseform ska väljas. De två lagarna som idag 

reglerar samäganderätten är samäganderättslagen och lagen om förvaltning av vissa samägda 

jordbruksfastigheter. Efter att studerat dessa lagar kan konstateras att de är förlegade och 

ålderdomliga. Samäganderättslagen antogs år 1904 och är en av de äldsta gällande 

lagstiftningarna idag. Därav borde lagen ses över. Regeländringar kring generationsskiften 

sker fortlöpande för att underlätta samägandet. Likväl är lagen bristfällig och praxis får mer 

än sällan tillämpas. Någon minskning av problematiken kan därför inte anses ha eliminerats. 

Förslagsvis borde en komplettering till gällande lagstiftning göras eftersom lagen i nuläget 

endast kan tillämpas då samägarna är överens. Hinder i lagstiftningen mot överlåtelser i 

glesbyggd finns. Enligt jordförvärvslagen krävs ett tillståndskrav. Att ett tillståndskrav endast 

krävs i glesbygdsområden är positivt eftersom det redan är tillräckligt krångligt att överlåta en 

skogsbruksfastighet.  

Ett samägande som uppstår genom köp förekommer i stort sett aldrig. Om det förekommer så 

är det mellan makar. Vanligtvis upprättar makar ett samäganderättsavtal sinsemellan för att 

undvika framtida tvister. Ett tillståndskrav enligt jordförvärvslagen krävs vid köp. Detta lär 

inte vara något problem att införskaffa eftersom syftet är att främja verksamheter i 

glesbyggden.   

Efter att ha studerat de olika överlåtelseformerna kan konstateras att gåva är den metod som är 

förenat med många rättsliga problem. Anledningen till det kan vara att gåva ofta är förenat 

med villkor. I lagstiftningen går inte att utläsa vilka villkor som får och inte får förenas med 

gåva. Eftersom lagen inte går att tillämpa på området får svaren därmed sökas i praxis. Ett 

testamente kan förenas med villkor. Vanligtvis sker det när överlåtaren vill försäkra sig om att 

arvgodset blir testamentstagarens enskilda egendom. Den okunnige som upprättar villkor i 

såväl testamente som gåvobrev är oftast ovetande om vilka villkor som är tillåtna enligt lag 

vilket bidrar till att problem uppkommer. I praxis går att finna vilka villkor som får inskrivas i 

villkor mellan överlåtare och samägare emellan.  
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Att kombinera överlåtelser som sker genom gåva med villkor är vanligt förekommande. I 

villkoret kan överlåtaren välja att avtala bort att eventuell avyttring ska kunna ske i 

samäganderättslagen eftersom den är dispositiv och därmed inskriva egna villkor som 

motsäger lagen. När lagen om förvaltning av vissa samägda jordbrukafastigheter infördes 

uppmärksammades att regler som kan avtalats bort i samäganderättslagen nu stred mot lagen 

om förvaltning av vissa samägda jordbrukafastigheters tvinagande regler. Att dessa två lagar 

gått emot varandra och fortfarande gör är för mig väldigt förvånansvärt. I enlighet med praxis 

är det möjligt att göra undantag från lagen om förvaltning av vissa samägda 

jordbrukafastigheters tvingande regler. När och vad som krävs för att undantaget kan 

tillämpas framgår dock inte. Enligt praxis har en bedömning på varje enskilt fall gjorts. Desto 

mer praxis på området desto lättare blir det för samägare att fastställa hur de ska gå tillväga. 

Jag anser att samäganderättslagens dispositiva karaktär har begränsats av rätten och praxis 

eftersom att en försäljning på offentlig auktion idag kan ske trots att avtal har upprättats 

mellan samägarna om att annat ska gälla. 

 

Syftet med att inskriva villkor i samband med gåva var att lagstiftaren ansåg att gåva och 

testamente borde ha samma regler eftersom ändamålet är densamma. Förvirring uppkommer 

härmed eftersom lagen skiljer på överlåtelseformerna gåva och testamente. Ett förtydligande 

om vad som får villkoras bör säkerställas för att minimera problem angående samägandet. I 

och med att mer praxis tillkommer lär problemet reda ut sig självt.           

 

Oftast uppstår ett samägande genom arv. Arv är ett så kallat oplanerat generationsskifte och 

leder allt som oftast till problem och meningsskiljaktigheter mellan arvtagarna eftersom de 

själva inte haft möjlighet att yttra sig i frågan. Problemet är välkänt även för lagstiftarna 

därför att det fortlöpnade sker ändringar på området. Problemen som uppstår mellan syskonen 

är ofta av emotionell karaktär och leder ofta till avveckling av skogsbruket. När arvtagarna 

enats om en försäljning uppstår nästa problem angående hur skogsbruket ska värderas och hur 

köpeskillingen ska fördelas.  

Vid oenighet kan samägandet upplösas genom försäljning eller klyvning oberoende på vilken 

överlåtelseform som tillämpats. Ifall ägandet tillämpas utifrån lagen om förvaltning av vissa 

samägda jordbrukafastigheter har klyvning företräde framför försäljning. När en klyvning 

motsvarande samägarnas andelar i fastigheten inte alltid är genomförbar är försäljning det 

enda alternativet ifall meningsskiljaktigheter om skogsbruksfastigheten fortfarande finns. Ifall 

tre syskon samäger en skogsbruksfastighet men endast ett vill behålla skogsbruket är det 

sällan det ena syskonet har möjlighet att lösa ut övriga syskon eftersom att det rör sig om stora 

ekonomiska summor. En skogsbruksfastighet som kan ha funnits i familjens ägo under flera 

år hundraden kommer istället gå förlorad. Ett samägande kan trots det fungera väldigt bra. Det 

som bör beaktas är således att följande generation kanske inte fungerar lika bra ihop då det 

oftast blir fler personer inblandade som alla ska ha lika del av verksamheten. Vid ett 

samägande bör samägarna ha relativt bra koll på varandra eftersom skogsbruket kan bli 

föremål för utmätning på grund av den ene samägarens skulder. Hela skogsbruket kommer bli 

utmätt eftersom det inte går att avgöra vilken del som tillhör den skuldsatte. Har ett 

samägande uppstått genom någon av de olika överlåtelseformerna anser jag att det viktigaste 
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är att upprätta ett samägandeavtal sinsemellan där problem kring förvaltning, drift och hur en 

eventuell försäljning ska regleras. Avtalet kommer därmed alltid ligga till grund för framtida 

tvister och meningsskiljaktigheter.  
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