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Anmälan om egenkontroll 

Finlands skogscentral 

• Lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 

18 § och 19 § 

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör 

alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll 

(6/2014) 2 § 

Anmälan om situation eller förhållanden som kan hindra ägaren av virke eller 

träd att iaktta skyldigheterna i skogsskadelagen 

Uppgöraren av anmälan (yrkesmässig verksamhetsutövare / företag) 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post    

Ansvarsperson för egenkontrollen som utsetts av verksamhetsutövaren 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post    

Person som ger mer information om saken (om annan än ovan nämnda person) 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post    
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Virkets kvalitet och mängd som anmälan gäller 

 

Virkets geografiska läge 

Ange ort, virkeslagrets läge (koordinater i Euref TM35 FIN-format) och namnet på 

skogsvägen vid vilken virkeslagret finns eller fastighetsbeteckningen om virket 

ännu är i skogen. 

Ort Läge Skogsvägens 

namn 

Fastighetsbeteckning 

i siffror, kommun-by-

hus-enhet 

    

Tilläggsuppgifter om virkeslagrets läge 

 

Lagstadgad skyldighet som man uppskattar att inte kan följas 

 

Skälen till att man inte kan fullgöra skyldigheten (skogsskadelagen 7 §: 

redogörelse för oöverstigligt hinder, förhållande eller situation) 

 

Uppfattning om hindrets, förhållandets eller situationens varaktighet och dess 

påverkan på spridningen av skadeinsekter 
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Redogörelse för åtgärder som verksamhetsutövaren tänker vidta i saken; 

borttransport, alternativa åtgärder till borttransport 

 

 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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