
Försäkring för skogsägare

SKOGSÄGARE, VISSTE DU ATT LPA HAR 
EN UTMÄRKT FÖRSÄKRING FÖR DIG?
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA erbjuder skogsägare och skogsbruksföretagare
arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, LFÖPL.

Skogsägaren tjänar in arbetspension genom LFÖPL-försäkringen men kan 
också få olycksfallsskydd och andra förmåner från LPA. LFÖPL-pensionen, som 
du tjänar in utgående från ditt skogsinnehav, betalas utöver pensionerna för 
lönearbete och annan företagarverksamhet.

VEM KAN FÅ FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringarna i LPA är för dig om du arbetar 
i egen skog och äger
 • 50 hektar skog i södra Finland
 • 75 hektar skog i mellersta Finland 
 • 100 hektar skog i norra Finland.

Om skogsarealen är mindre kan du ta försäkringen frivilligt. 
Det räcker med att du har 30 hektar skog.

ARBETSINKOMSTEN ÄR GRUND 
FÖR FÖRSÄKRINGEN
Grunden för LFÖPL-försäkringen är den årliga LFÖPL-arbetsinkomsten som beror på
hur mycket skog du har och var den finns. Arbetsinkomsten återspeglar också värdet av 
din arbetsinsats i skogsskötseln.  Du kan höja din arbetsinkomst om din arbetsinsats är 
omfattande. Förmånerna och försäkringspremierna bestäms utifrån LFÖPL-arbetsinkomsten.

OLYCKSFALLSSKYDD FÖR 
SKOGSARBETET OCH FRITIDEN
OFLA-försäkringen mot olycksfall och yrkessjukdom som skogsägare kan ta 
ut hos LPA är synnerligen omfattande. Den ersätter kostnaderna om du 
behöver vård på grund av olycksfall och yrkessjukdomar i skogsarbetet 
och den ingår i den obligatoriska LFÖPL-försäkringen.
En skogsägare som inte är försäkringsskyldig men vars arbetsinsats 
uppfyller villkoren för en försäkring kan ta ut en frivillig LFÖPL-försäk-
ring och en OFLA-försäkring för arbetstiden. Du kan teckna båda eller 
bara den ena.

Utöver OFLA-försäkringen kan skogsägare ta en olycksfallsförsäkring 
för fritiden. Fritidsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar i samband 
med arbete i privata hushåll och under fritiden. Observera emellertid att 
olycksfall med till exempel motorcykel, snöskoter, terränghjuling eller åkgräs-

LFÖPL- 
försäkringen ger 

skogsägare pension, 
olycksfallsskydd och 

andra förmåner.

LPA:s OFLA - 
försäkringar är 

förmånliga i förhållande 
till förmånerna och ersätter 

mer än många privata 
olycksfallsförsäkringar.
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klippare i regel omfattas av trafikförsäkringen. Idrottare rekommenderar vi en särskild för 
idrottsgrenen speciellt skräddarsydd idrottsförsäkring eller licensförsäkring som ger ett 
omfattande skydd.

Olycksfallsförsäkringen för fritiden gäller också utomlands. Den är alltid 
frivillig och måste tecknas separat.

ANDRA FÖRMÅNER
En LFÖPL-försäkrad skogsägare som insjuknar kan få LPA-sjukdag-
penning under FPA:s självrisktid. LPA-sjukdagpenningen har emellertid 
också en självrisktid på 4 dagar.

Skogsägare har också möjlighet att ansluta sig till företagshälsovården 
för lantbruksföretagare. När du hör till företagshälsovården får du regel-
bundna hälsokontroller, information om hur du kan förbättra arbetsförhål-
landena och vid behov möjlighet till rehabilitering.

KONTROLLERA PRIS OCH NYTTA
På LPA:s webbplats kan du beräkna storleken av pensioner, ersättningar och 
försäkringspremier uppskattningsvis. Använd uppgifterna om din skogsareal för att 
ta reda på hur din LPA-trygghet ser ut.

Den årliga LFÖPL-arbetsinkomsten för en skogsägare med 
70 hektar skog i södra Finland kan vara till exempel 5 000 euro.
Då kostar OFLA-arbetsskadeförsäkringen under 5 euro per månad och 
LFÖPL-försäkringen cirka 60 euro per månad. Om skogsägaren utöver dessa 
vill ta en olycksfallsförsäkring för fritiden kostar den knappa 5 euro per månad.

Om din arbetsinkomst är 5 000 euro tjänar 
du för varje arbetsår in pension så här:
 • från 18 år 1,5 procent
 • från 53 till fyllda 63 år 1,7 procent (övergångstiden 2017–2025).

VILL DU VETA MER?
Kontakta en LPA-ombudsman eller vår kundbetjäning så får du veta mera. LPA:s nätverk 
av ombudsmän täcker hela landet. Du kan sköta alla slag av försäkringsärenden per telefon 
eller hos LPA:s ombudsmännen. Servicen är avgiftsfri. Ombudsmännens kontaktuppgifter
finns på lpa.fi.

Äger du 
skog som du 

arbetar i? Utnyttja 
LPA-tryggheten 

som du har 
rätt till.

 Alla 
försäkringspremier 

kan dras av i 
beskattningen.

Lpa-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor om LPA-tryggheten.

 • Se till din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster
 • Ring vår kundtjänst på numret 029 435 2650
 • Skicka post till PB 16, 02101 Esbo
 • Skicka skyddad e-post till lpa.fi

Läs mer om LPA-tryggheten och berättelser från 
landsbygden på Juurevajoukko.fi (på finska).


