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SUO 1sv, 3/2021 

Vård av torvmarksskog, finansieringsansökan för uppgörande 

av verkställighetsplan och/eller verkställande  

Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 

(34/2015) 

Finansieringsansökan 

för uppgörande av verkställighetsplan 

verkställande av verkställighetsplanen. 

Är det ett samprojekt? Ja Nej Kommunnummer _________________ 

Tidigare stöd 

För uppgörande av verkställighetsplanen har det tidigare beviljats stöd enligt den 

temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, beslutsnummer 

________________.  

Elektronisk delgivning 

Om du ger ditt samtycke till elektronisk delgivning får du beslutsdokumentet eller 

andra meddelanden gällande ansökan elektronisk till den e-postadress du gett. 

(Kontrollera att du har angett din e-postadress.) Om du inte ger ditt samtycke till 

elektronisk delgivning måste du förbjuda det. 

Jag ger inte mitt samtycke till elektronisk delgivning.  

Den sökandes (markägarens) eller ombudets uppgifter 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post  Kundreferens  

FO-nummer    

Uppgöraren av ansökan 

Uppgöraren av ansökan är också den sökandes befullmäktigade ombud.  

Efternamn  Förnamn  

Organisation  Gatuadress  

TL 15, 3/2021 
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Postnummer  Postort  

Telefon  E-post  

FO-nummer    

Verkställaren av projektet för vård av torvmarksskog 

Efternamn  Förnamn  

Organisation  Gatuadress  

Postnummer  Postort  

Telefon  E-post  

FO-nummer    

Arbetsmängd och kostnader 

Kostnads-

slagets 

kod 

Förklaring till kostnadsslag Mängd Kostnadsförslag, 

euro 

997 Planering   

602 Dikesrensning, m   

604 Kompletteringsdikning, m   

    

607 Väg på dikesren, m   

609 Vattenvårdskonstruktioner   

610 Övrigt maskinellt arbete   

611 Arealen för vård av 

torvmarksskog, ha 

  

612 Övriga materialkostnader   

613 Trummor   

614 Material till 

vattenvårdskonstruktionerna 
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Kostnads-

slagets 

kod 

Förklaring till kostnadsslag Mängd Kostnadsförslag, 

euro 

969 Ersättningar 

975 Dikningsförrättningar 

968 Arbetsledning 

Beräkna totala kostnader (A) 

Uppskattning av skogsbruksintäkter som 

verkställandet ger stödmottagarna (B) 

Stöd som söks 

Beräknad tid då arbetet inleds och är slutfört 

Inleds _______ . _______.20_______ Slutfört _______ . _______.20_______ 

Övrigt offentligt stöd 

Har annat offentligt stöd sökts eller erhållits för åtgärden? 

Ja Nej 

Tilläggsuppgifter 

Ombudets underskrift 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Uppgörarens underskrift 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Verkställighetsplan Andra bilagor, st. ________ 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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