
   

 

Maj 2022 

Hej! 

Mellanskog är en ekonomisk förening, vi ägs av våra medlemmar, det 
betyder bland annat att delar av föreningens vinst kommer dig till del 
i form av återbäring på ditt inmätta virke 2021. Med det här brevet 
får du besked om din utdelning från Mellanskog med levererat 
virkesvärde 2021 som grund.  

År 2021 gjorde Mellanskog ett rekordresultat på 132 miljoner kronor*. Samhället i stort har präglats 
av pandemin och dess effekter men Mellanskog har lyckats väl med att hitta marknader för våra 
medlemmars skogsråvara.  

När Mellanskog går med vinst kommer det medlemmarna tillgodo. Vid Mellanskogs förenings-
stämma 24 maj beslutade fullmäktige att dela ut 65 miljoner kronor till de medlemmar som levererat 
virke till föreningen 2021. Dessutom får du 5 % ränta på ditt insatskapital i Mellanskog. 

Så här fungerar det 
(På www.mellanskog.se/utdelning kan du läsa på vilka grunder vinstdelning beräknas.) 

• Du som var medlem med inmätt virke via Mellanskog under 2021 får utdelning. 
• Utdelningen beräknas på inmätta volymers virkesvärde. 
• Utdelningen beräknas på alla inmätta sortiment (till exempel timmer, massaved, grot). 
• Utdelningen beräknas med 3,9 % av virkesvärdet. Samma procentsats gäller för alla 

sortiment.   
• Kontraktsformer som är undantagna utdelning är garanterat netto, fast netto och rotposter. 
• Individuellt avtalade flerårstillägg/premier inte ingår i underlaget för utdelning. 
• På avräkningsnotan framgår om utdelningen har betalats ut till merkonto hos Mellanskog 

eller bankkonto. Vill du ta ut pengar från ditt merkonto, skicka e-post till 
case@mellanskog.se. 

• Utdelningen beskattas som virkeslikvid av dig. 

 

Vi är glada och stolta över att du som aktiv medlem får del av föreningens vinst. Mellanskog finns till 
för din skull och vi utgår alltid från skogsägarnas bästa i våra affärer, i vår rådgivning och i vårt 
näringspolitiska arbete. Med årets utdelning kommer vi ett steg närmare vår vision: Tillsammans för 
starkare skogsägare och rikare skogar. 

Vänliga hälsningar 
 

 

Karin Perers, Ordförande i Mellanskog.                                                                                                            

Har du frågor? 
Gå in på www.mellanskog.se/utdelning för mer information om på vilka grunder vinstdelning beräknas , skicka 
e-post till info@mellanskog.se, hör av dig till din skogliga rådgivare eller ring Mellanskog på 010-482 81 00. 

* ”Resultat efter skatt, exklusive exceptionella poster” 
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