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MT 15sv, 9/2021 

Anmälan om verkställande, anläggningsåtgärder för beskogning 

Lag om temporärt stöd för beskogning, 1114/2020. 

Blanketten används för att anmäla verkställande av de åtgärder som ingick i ansökan eller ersättande åtgärder som Finlands 

skogscentral förutsatt. Anmälan om verkställande görs till Skogscentralen när beskogningsåtgärderna och hela projektet har 

slutförts. Fyll i blanketten även om du beviljats enbart underhållsarvode. Stöd kan inte betalas om åtgärderna har påbörjats 

innan Skogscentralen fattat beslutet om att bevilja beskogningsstöd. 

Ange ärendenumret för stödbeslutet som fattats utifrån ansökan: ___ - _____ - _____. Du hittar ärendenumret på stödbeslutet 

som du fått av Skogscentralen. Det är i formen 12-2021-0000. 

Stödmottagarens uppgifter 

Om stödmottagarna är fler än en, se ifyllandsinstruktionerna. 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefonnummer 

E-postadress Kundreferens  

(inte obligatorisk) 

Personbeteckning FO-nummer 
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Upprättaren av anmälan om verkställande, om det är en annan person än stödmottagaren 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefonnummer 

E-postadress Företag 

Företagets  

FO-nummer 

Utredning över ombudets befogenheter 

Upprättaren av anmälan om verkställande fungerar som stödmottagarens (markägarens) befullmäktigade ombud och 

har varit ombud också i ansökan, där det har redogjorts för ombudets befogenheter. 

Upprättaren av anmälan om verkställande är ett nytt ombud, som stödmottagaren den ______ . ______.20______ har 

befullmäktigat att agera för stödmottagarens räkning. 

Av fullmakten (som getts nu eller tidigare, i samband med ansökan) framgår 

ombudets rätt att företräda den sökande i ansökningsärendet enligt lagen om temporärt stöd för beskogning 

det bankkonto (IBAN) till vilket stödet ska betalas, eller ombudets rätt att styra stödet till ett annat konto i sådana fall 

då stödet inte betalas till den sökande. 
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Betalningsmottagarens uppgifter 

Efternamn  Förnamn  

Kontonummer  

(i IBAN-form) 

 BIC-kod  

Bankens namn  Person- eller 

FO-nummer 

 

Betalningsreferens 

(frivillig) 

   

Om betalningsmottagaren är en annan än stödmottagaren, ange också betalningsmottagarens kontaktuppgifter 

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefonnummer  

E-postadress    
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Uppgifter om objektet 

Kommun Fastighetsbeteckningen i 

siffror, kommun-by-hus-

enhet 

Fastighetens namn Om stödmottagaren är en annan än i 

stödbeslutet, ange 

stödmottagarens/stödmottagarnas 

sammanlagda andel av fastigheten 

(bråktal eller procent). 

Uppgifter om området som beskogats 

Figurnummer Areal Jordart Markberedningsmetod Metod som använts för att 

bekämpa ytvegetation 

Har det röjts sly? 
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Beskogningsuppgifter 

Figurnummer Beskognings-

metod 

Huvudträdslag Övriga 

trädslag 

Plantantal eller frömängd 

per trädslag (st./ha eller 

g/ha) 

Antal 

naturplantor 

(st./ha) 

Har 

plantskydd 

använts? 

Har gödslingsmedel använts? 

Figurnummer Typ av gödslingsmedel Preparat som använts Användningsmängd (kg/ha eller liter/ha) 
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Genomförda åtgärder för vattenhushållningen och vattenvården 

Figurnummer Åtgärd Andra utförda vattenvårdsåtgärder 

Avvikelser från det godkända stödbeslutet 

Om man i anläggandet av ett plantbestånd har avvikit från ansökan som godkändes i finansieringsbeslutet eller från 

ersättande åtgärder som Skogscentralen förutsatt, uppge hur och varför man avvikit från dem. 

Figurnummer Avvikelser och motiveringar till avvikelserna 
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Figurnummer Avvikelser och motiveringar till avvikelserna 

Karta 

Bifoga till anmälan om verkställande en karta med de beskogade områdena utmärkta. 

• Beskogningsstödet som betalas ut kan vara högst så stort som vad som bekräftats i stödbeslutet.

• Området som beskogas kan vara mindre än vad som godkänts i stödbeslutet.

Samtycke till elektronisk delgivning 

När du samtycker till elektronisk delgivning får du beslutsdokumentet eller andra meddelanden gällande ansökan 

elektroniskt till den e-postadress du angett (Kontrollera att du angett din e-postadress). Om du inte vill ha elektronisk 

delgivning måste du förbjuda det genom att kryssa i rutan. 

Jag samtycker inte till elektronisk delgivning. 
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Tilläggsuppgifter 

Sökandens (markägarens), upprättarens eller ombudets underskrift 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Karta (obligatorisk) 

Fullmakt (bifoga en fullmakt eller meddela om ombudets befogenheter om det är fråga om samägande, se 

ifyllandsinstruktionerna) 

Vattenvårdsarrangemangen eller dikeskarta (om de avviker från planen) 

Övriga sökandes kontakt- och personuppgifter  

Annan, vad? _______________________________________________________________________________________________________ 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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