
Försäkring för skogsägare

Trygghet från LPA

LPA:s OFLA - 
försäkringar är 

förmånliga i förhållande 
till förmånerna och ersätter 

mer än många privata 
olycksfallsförsäkringar.

LFÖPL- 
försäkringen ger 

skogsägare pension, 
olycksfallsskydd och 

andra förmåner.

Skogsägare, visste du att LPA har en utmärkt 
försäkring för dig?
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA erbjuder skogsägare och skogsbruks

företagare arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföre

tagare, LFÖPL. Förutom att tjäna in arbetspension genom LFÖPLförsäkringen kan 

skogsägaren få olycksfallsskydd och andra förmåner från LPA. LFÖPLpen sionen 

som tillväxer för skogsinnehav betalas utöver pensionerna för lönearbete och annan 

företagarverksamhet.

Vem kan få försäkring?
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 teckna försäkring frivilligt. Redan 

30 hektar skog räcker.

Arbetsinkomsten är grund för försäkringen
Grunden för LFÖPLförsäkringen är den årliga LFÖPLarbets in

komsten, som huvudsakligen bestäms enligt skogsarealen och var 

skogen finns. Arbetsinkomsten representerar också värdet av skogs

ägarens arbetsinsats i skogsvårdsarbetet. Arbetsinkomsten kan höjas 

om det egna arbetetsandel är påfallande stor. Nivån på förmå nerna och 

försäkringspremierna bestäms enligt LFÖPLarbets  inkomsten.

Olycksfallsskydd för skogsarbetet och fritiden
OFLAarbetsskadeförsäkringen som skogsägare kan teckna i LPA är synnerligen 

täckande. Försäkringen ersätter vården på grund av olycksfall och yrkessjuk domar 

i skogsarbetet och ingår i en obligatorisk LFÖPLförsäkring. En skogsägare 

som inte är försäkringsskyldig men vars arbetsinsats uppfyller villkoren för en 

försäkring kan teckna LFÖPLförsäkring och OFLAför säkring frivilligt, antingen 

båda eller någondera.

Vid sidan av OFLAarbetsskadeförsäkringen kan skogsägare teckna en 

olycksfallsförsäkring för fritiden. Fritidsförsäkringen ersätter olycksfall i privat 

hushållet och annars på fritiden. Observera dock att olycksfall som inträffar till 

exempel med motorcykel, snöskoter, terränghjuling eller åkgräsklippare i regel hör 

till trafikförsäkringen. Om du sysslar med idrott rekommenderar vi att du för att ha 



Om du äger skog 
och arbetar där, 

varför inte utnyttja 
den LPA-trygghet 
du har rätt till?

G
ra

no
 •

 7
/2

02
0

Alla 
försäkringspremier 
som du betalar till 
LPA är avdragsgilla 

i beskattningen.

LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i frågor som gäller din LPA-trygghet.

• Ordna din LPA-trygghet på webben lpa.fi/etjanster 

• LPA:s kundbetjäning 029 435 2650 

• Post till LPA: PB 16, 02101 Esbo 

• Använd den skyddade e-posten på vår webbplats lpa.fi 

• Broschyrer om LPA-tryggheten kan du beställa på webben eller i vår kundbetjäning.

täckande försäkringsskydd tar en separat idrotts eller licensförsäkring som är skräddar

sydd för din idrottsgren.

Fritidsolycksfallsskyddet gäller också utomlands. Fritidsförsäkringen är alltid frivillig och 

tecknas separat.

Andra förmåner
En LFÖPLförsäkrad skogsägare som blir sjuk kan få LPAsjukdagpenning 

under FPA:s självrisktid. Även LPAsjukdagpenningen har en självrisktid, 

som är 4 dagar.

En skogsägare har också möjlighet att ansluta sig till företagshälsovården för 

lantbruksföretagare. När du hör till företagshälsovården får du regelbundna hälso kontroller, 

information om att förbättra arbetsförhållandena och vid behov möjlighet till rehabilitering.

Kolla pris och nytta
På LPA:s webbplats finns räknare som ger en uppskattning av storleken 

på pensioner, ersättningar och försäkringspremier. Räkna ut vilken 

LPAtrygghet du kan få på basis av din skog.

Till exempel kan LFÖPL-arbetsinkomsten vara 5 000 euro för en 

skogsägare som har 70 hektar skog i södra Finland. OFLA 

arbetsskadeförsäkringen kostar då under 5 euro per månad och 

LFÖPLförsäkringen cirka 60 euro per månad. Om skogsägaren 

sedan också vill teckna en olycksfallsförsäkring för fritiden så kostar 

den knappa 5 euro per månad.

Räknat på arbetsinkomsten, i detta fall 5 000 euro, 

tjänar skogsägaren in pension för varje arbetsår 

• från 18 år med 1,5 procent 

• från 53 till fyllda 63 år med 1,7 procent (övergångstiden 2017–2025).

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om LPA:s försäkringar kan du kontakta en LPAom

budsman eller vår kundtjänst.

LPA har ett nätverk av ombudsmän som täcker hela landet. LPAombuds

männen sköter alla typer av försäkringsärenden per telefon eller på sina mot

tagningar. Servicen är avgiftsfri. Ombudsmännens kontaktuppgifter finns på lpa.fi.

Mer om LPA-tryggheten på lpa.fi 
och berättelser från landsbygden på vår finskspråkiga blogg Juurevajoukko.fi


