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Spara

Skriv ut

Finansieringsansökan för beskogningsstöd
Lag om temporärt stöd för beskogning, 1114/2020.
Blanketten används vid ansökan om beskogningsstöd av Finlands skogscentral. Beskogningsarbetet får påbörjas först efter att
man har fått ett positivt stödbeslut av Skogscentralen. Det här gäller även i situationer där ansökan med denna blankett endast
gäller underhållsarvode, och beskogningens anläggningsåtgärder utförs med annan finansiering. Om beskogningsarbetet
påbörjas innan Skogscentralen fattar ett stödbeslut utifrån ansökan, kan stödet inte beviljas.
Sökandens uppgifter
Om det är flera sökande, läs blankettanvisningen.
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefon

E-post

Kundreferens

Personbeteckning

FO-nummer

Uppgöraren av ansökan, om annan än sökanden
Efternamn
Gatuadress

Förnamn
Postnummer
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Företagets FOnummer
Utredning över ombudets behörighet
Uppgöraren av ansökan är också sökandens befullmäktigade ombud.
Den sökande har ______ . ______.20______ gett ombudet fullmakt att agera för hens räkning.
Av fullmakten framgår
ombudets rätt att företräda den sökande i ärenden som rör ansökan enligt lagen om temporärt stöd för beskogning.
bankkontot till vilket stödet betalas (IBAN), eller ombudets rätt att styra stödet till det bankkonto hen anger i sådana fall
där stödet inte betalas till den sökande.
Beskogningsstödet som söks
Beskogningsstödet består av en kostnadsersättning och ett underhållsarvode. Jag ansöker om
kostnadsersättning och underhållsarvode

underhållsarvode.

Meddela om du har ansökt eller fått stöd för beskogningens anläggningsåtgärder för samma område som ansökan gäller i fall
du endast ansöker om underhållsarvodet
Jag har ansökt om eller fått privat finansiering.
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Jag har ansökt om eller fått offentligt stöd. Stödbeloppet är ____________ euro. Beviljaren av stödet
är_______________________________.
Uppgifter om objektet
Kommun

Fastighetsbeteckning i siffror, Fastighetens namn
kommun-by-hus-enhet

Sökandens/Sökandenas
ihopräknade ägarandel av
fastigheten, bråktal eller %

Om fastigheten har flera ägare än en, och alla ägare inte söker stöd, svara på följande punkt.
Sökandena äger minst 60% av fastigheten/fastigheterna som är objektet i ansökan och ansvarar för
beskogningskostnaderna. Sökandena som uppges i ansökan förbinder sig att svara för de ansvar, plikter och konsekvenser
som har med beskogningen att göra.
Informerande om beskogningsavsikterna till fastighetens övriga ägare
Ansökandena har meddelat de andra samägarna om den planerade beskogningen av området. De övriga
samägarna har uppmanats att meddela om en eventuellt negativ ställning till beskogningen.
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De övriga samägarna har inte informerats om den planerade beskogningen eftersom de inte har kunnat kontaktas
(lägg till en redogörelse som bilaga eller i tilläggsuppgifter).
Grund för samägande av fastigheten
makar/sambor/partner
sammanslutning

oskiftat dödsbo

samfälld skog

annan, vad? _____________________________________________________________
Anmälan om de minimis-stöd
Uppge om sökanden eller ansökandena har beviljats de minimis-stöd, det vill säga ett stöd av mindre betydelse, under det
pågående skatteåret och de två föregående skatteåren. Om det är flera sökande, se ifyllningsinstruktionerna.
Uppgifter om stödet
Den sökande har inte beviljats de minimis-stöd under den nämna perioden.
Den sökande har beviljats de minimis-stöd. Fyll i nedanstående uppgifter.
Året då stödet beviljades

Beviljat stödbelopp, euro

Beviljaren av stödet eller namnet på stödet

Det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren har varit hela kalenderår (1.1–31.12).
Skatteårens längd avviker från hela kalenderår. Fyll i skatteåren i formatet dd.mm.åååå-dd.mm.åååå.
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Innevarande skatteåret ____________________________________
Föregående skatteåret ____________________________________
Skatteåret före det

____________________________________

Uppgifter om området som ska beskogas
Bifoga en karta till ansökan på vilken man har avgränsat de områden som ansökan gäller.
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Gödslingsbehov

Åtgärder för
vattenhushållningen

Används plantskydd

Plant- eller frömängd
(st./ha eller g/ha

Huvudträdslag

Trädslag som används

Beskogningsmetod

Behov av slyröjning

Metod för bekämpning
av markvegetation före
odling

Markberedning

Torvlagrets tjocklek

Jordart

Areal

Figurnummer

Figuruppgifter
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Antalet naturplantor på figuren (endast om området beskogas genom plantering)
Figurnummer

st./ha

Figurnummer

st./ha

Figurnummer

st./ha

Andra planerade åtgärder för vattenvård
Figurnummer Åtgärd

Området som ska beskogas är gammal jordbruksmark, alltså ett område som har tagits ur odling
Ange för figuren om området är tidigare jordbruksmark. Om området är tidigare jordbruksmark, svara dessutom då följande
punkter.
Figurnummer

Området är
Basskiftets
tidigare
signum
jordbruksmark
(ja/nej)

Vilket år har
området senast
brukats?

Har områdets jordart fastställts
genom markanalys eller någon
annan motsvarande analys?
(markanalys/annan/nej)

Har det ansökts
om jordbruksstöd
för området efter
år 2019?
(ja/nej)
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Har det ansökts
om jordbruksstöd
för området efter
år 2019?
(ja/nej)

Stödbelopp
Stödbeloppet bestäms utifrån arealen på området som ska beskogas, jordarten, tidigare markanvändningssätt, trädslaget som
kommer användas vid beskogningen och förnyelsemetoden. Stödet är en fast hektarspecifik ersättning.
Du kan inte ändra på ansökan efter att Skogscentralen har fattat ett beslut. Stödbeloppet som betalas kan inte vara större än
det som meddelats i beslutet som fattats på basis av ansökan.
Ange stödbeloppet som söks. Välj mellan alternativen 1-5 som beskriver figurens jordart och beskogningssätt när du ansöker om
kostnadsersättning. Se ifyllnadsinstruktionerna.
Figur

Alternativet som beskriver figurens
jordart och beskogningssätt

Figurens kostnadsersättning, euro

Figurens underhållsarvode, euro

Sammanlagt, euro

0,00

0,00
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Sammanlagt, euro

0,00
0,00
Sammanlagt,
euro

0,00

0,00

0,00

Att förbinda sig till beskogningsskyldigheten
Jag förbinder mig till plantbeståndets eftervård och till att bevara området som skogsmark i enlighet med bestämmelserna.
Jag förbinder mig till att ta hand om gräsbekämpning, hjälpplantering eller -sådd och annan eftervård samt till att bevara
området som skogsmark i enlighet med bestämmelserna i skogslagen (1093/1996). (obligatorisk information)
Behöver man göra en miljökonsekvensbedömning (MKB-bedömning) av området som beskogningsstödet söks för?
Ja

Nej

Instruktioner: En miljökonsekvensbedömning kan till exempel behövas om beskogningsstödet söks för ett väldigt omfattande
tidigare torvproduktionsområde.
Samtycke till elektronisk delgivning
Genom att samtycka till elektronisk delgivning får du beslutet eller andra meddelanden gällande ansökan elektroniskt till den epostadress som du har angett (Kontrollera att du har angett din e-postadress). Om du inte samtycker till elektronisk delgivning,
måste du förbjuda det.
Jag ger inte mitt samtycke till att Skogscentralen sänder beslut eller andra dokument elektroniskt.
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Tilläggsuppgifter

Ansökandens (markägarens), uppgörarens eller ombudets underskrift
Ort
Tid
Underskrift

Namnförtydligande

Bilagor
Karta, (obligatorisk)
Vattenhushållningsåtgärder eller dikeskarta

Fullmakt
Markanalys eller motsvarande

Redogörelse i fall man inte har kunnat meddela alla ägarna om beskogningen
Miljökonsekvensbedömning (MKB)
Bilaga om de andra ansökandenas kontakt- och personuppgifter samt beviljade de minimis-stöd
Annan, vad? __________________________________________________________________________________________________
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