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Ansökan om finansiering för uppgörande/ verkställande av dikningsplan
IFYLLNADSINSTRUKTION
Förutsättningar för stöd för vård av torvmarksskog (15§): Stöd kan beviljas för rensning av dikesnätet i ett
tidigare dikat område, för vattenvårdsåtgärder och för byggande av sådana vägar på dikesrenar som hänför sig till
iståndsättning av ett dikat område. För att stöd ska kunna beviljas krävs det att:
1)

en anmälan om dikning så som avses i kapitel 5, 6 § i vattenlagen (587/2011) har bifogats till
verkställighetsplanen i de fall då anmälan måste göras eller att motsvarande uppgifter meddelas om
anmälan inte måste göras,

2)

objektet, som kan vara fördelat på flera områden, uppfyller kraven på minimiareal och näringshalt som
bestäms per stödregion, samt kraven på antingen virkesmängd eller plantbestånd och andra krav som
gäller området,

3)

trädbeståndets tillväxt tydligt har återhämtat sig efter nydikning,

4)

tillståndet i skogen på området är tillfredsställande med avseende på skogsvården, eller att behandlingen
av trädbeståndet sker i samband med vården av torvmarksskog. Stöd ska inte beviljas om man vid
planeringen av åtgärden inte har fäst särskild vikt vid de konsekvenser för vattnen och miljön som
åtgärderna har, och vid minskning av de eventuella negativa effekter som åtgärderna medför. Vid
planeringen och verkställandet ska tillämpas bästa möjliga tillgängliga prisvärda vattenvårdsmetoder och
vattenvårdsanläggningar.

Dessutom krävs det enligt statsrådets förordning 263/2016 17 § att:
Ett objekt för vård av torvmarksskog ska vara ett enhetligt område som omfattar minst två hektar
Efter vårdåtgärder i torvmarksskog ska trädbeståndets tillväxt på objektet årligen vara i medeltal minst en
och en halv kubikmeter fast mått per hektar utan upprepad gödsling
Kravet på näringshalt på ett objekt för vård av torvmarksskog är i södra och mellersta delen av Finland en
näringshalt som motsvarar minst karg mo och i norra delen av Finland en näringshalt som motsvarar
minst torr mo. Kravet på näringshalt kan dock frångås om det är dikningstekniskt ändamålsenligt
Stöd beviljas inte om trädbeståndet på ett objekt har lidit av sådana tillväxtstörningar som inte kan
identifieras på basis av synliga symtom eller en analys av näringsämnen eller på basis av trädbeståndets
tillväxt och växtförhållanden, och om orsaken till tillväxtstörningarna inte kan undanröjas
Tillståndet för trädbeståndet på ett objekt anses vara tillfredsställande med avseende på skogsvården på
det sätt som förutsätts i 15 § 2 mom. 4 punkten i finansieringslagen om det på området har utförts sådan
plantbeståndsvård som är nödvändig med tanke på trädbeståndets utveckling och sådan avverkning som
är nödvändig för skogsvården och om det bedöms att det på objektet inte behövs avverkning eller vård
under de följande 5–10 åren beroende på växtplats.
Samprojekt och projekt på en fastighet: Ett projekt för vård av torvmarksskog kan finansieras för en fastighet,
eller som ett samprojekt. Kryssa för på blanketten om det är frågan om ett samprojekt eller ett projekt på en
fastighet. Med samprojekt avses ett projekt som verkställs på minst två sådana fastigheter som inte tillhör samma
sökande (markägare). Vardera fastighetsägaren ska ha rätt till stöd enligt den temporära lagen om hållbart
skogsbruk. Om ett projekt genomförs som ett samprojekt ska alla markägares uppgifter meddelas separat på
bilageblanketten. Kontaktuppgifterna till den som sköter samprojektets angelägenheter anges vid punkten ”ombud”.
Ett projekt för vård av torvmarksskog som verkställs av en samfälld skog är alltid ett samprojekt.
En samägd fastighet: Anteckna grunderna för samägandet, samt vid varje fastighet ägarandelen för de delägare
som söker stöd för ett arbete eller en åtgärd. När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans handlar det
om samägande. I normala fall förutsätter åtgärder som rör fastigheten att alla delägarna godkänner dem. Men för
åtgärder enligt den temporära lagen om hållbart skogsbruk, kan sådana ägare som äger minst en fjärdedel av
fastigheten och hör till de samägare som har hand om skötseln av fastigheten, anhålla om stöd. Enligt lagens 28 §
förutsätter detta att de avstår från att kräva övriga delägare än de som deltagit i projektet, på kostnaderna för
genomförandet. Också en enskild samägare, som äger en fjärdedel av fastigheten och är en av dem som har hand
om skötseln, har samma rättighet. Bestämmelsen tillämpas också på oskiftade dödsbon och på en sådan kvotdel
av en fastighet som förvaltas genom sämjoskifte. Som samägare som sköter fastigheten betraktas en samägare
som 1) i ett avtal som avses i 24 kap. 1§ i ärvda balken (40/1965) har utsetts att sköta fastigheten, 2) genom avtal
som ingåtts av samägarna har utsetts att fungera som en i denna lag avsedd samägare som sköter fastigheten,
eller 3) bor på fastigheten, om inget avtal har gjorts.
Finansieringsansökan för uppgörande av verkställighetsplan, och för anmälan om verkställande: Stöd för
att göra upp verkställighetsplanen och för verkställande av arbetet kan endera sökas samtidigt eller separat. Om
man söker stöd för planering och verkställande samtidigt, ska verkställighetsplan och karta med tillhörande bilagor
fogas till ansökan. Om uppgörandet av verkställighetsplanen redan tidigare har fått stöd som ett separat projekt,
ska detta meddelas då man ansöker om stöd för verkställandet. Om ett projekt för vård av torvmarksskogar tidigare
har genomförts med skogsförbättringsfinansiering, ska företagsnumret och året då projektet avslutades uppges i
stödansökan. I regel kan stöd för vård av torvmarksskog beviljas då det har gått 20 år från slutbetalningen av ett
tidigare arbete som utförts med offentliga medel. Sätt ett kryss i rutan om inget annat offentligt stöd har sökts för
åtgärden. Skogscentralen kan inte bevilja stöd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
om det aktuella arbetet eller åtgärden har beviljats annat offentligt stöd eller stöd via beskattningen. Om

Skogscentralen har beviljat stöd, och det efter utbetalningen kommer fram att för samma arbete eller åtgärd
dessutom har beviljats annat offentligt stöd eller stöd via beskattningen, måste det av Skogscentralen beviljade
stödet återkrävas. Med offentligt stöd avses understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen,
betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller
något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel, samt
stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen.
Ansvar för planering och verkställande samt avtal och tillstånd: Meddela vem som gjort upp
verkställighetsplanen för projektet samt den organisation som verkställer arbetet och ansvarspersonerna. Som
bilaga till verkställighetsplanen ska finnas ett av delägarna undertecknat dikningsavtal i vilket de fastighetsvis
förbinder sig till projektet och söker finansiering. Stöd kan beviljas endast de delägare som har undertecknat
dikningsavtalet. Till verkställighetsplanen fogas också de övriga avtal, myndighetstillstånd eller -beslut som behövs.
Arbetsmängder och kostnader: Som arbetsmängder anges dikningsprojektets olika arbetsmoment. Projektets
minimiareal är två hektar. Som bilaga till verkställighetsplanen fogas en noggrannare kostnadsberäkning där
kostnaderna för planering, arbete, material och övriga kostnader specificeras. Också hur kostnaderna fördelar sig
per fastighet anges i en bilaga till verkställighetsplanen. Koderna för de olika kostnaderna finns i slutet av
ifyllnadsinstruktionerna.

Sökt stödbelopp och de inkomster från skogsbruk som sökande får i samband med projektet: Meddela det
totala stödbelopp som söks (€). I bilagan till verkställighetsplanen ska finnas en beräkning på kostnaderna per
fastighet och ägare samt stödbeloppen för de sökande som är berättigade till stöd. Ge en beräkning av de
inkomster från skogsbruket som sökanden får, efter att ansökan har lämnats in, i samband med genomförandet av
projektet (€). Sådana inkomster kan till exempel vara inkomster från upphuggning av dikeslinjen eller inkomster
som uppstår som en följd av vattenvårdsåtgärder. De uppskattade inkomsterna ska specificeras per sökande i
bilagan till verkställighetsplanen.
Uppskattade tidpunkter då arbetet inleds och avslutas: Meddela tidpunkterna då arbetena påbörjas och
avslutas (ddmmåå). I Skogscentralens beslut är inskrivet när arbetena senast ska vara utförda och anmälan om
verkställighet inlämnad.
Ombudet och den som gör upp ansökan: Ombudet är en person som har fullmakt att sköta ansökan för den
egentliga sökandens/sökandenas (markägarens) räkning. Vanligen utses i dikningsavtalet ett ombud och en
ersättare att representera delägarna. Skogscentralen sänder beslutet och övriga dokument som rör ansökan till
ombudet. Uppgöraren av ansökan (planeraren) kan också fungera som ombud om han eller hon har fullmakt till
det. Ansökan undertecknas av ombudet, men om ombudet inte själv har gjort upp ansökan måste förutom
uppgörarens uppgifter också ombudets namn och kontaktuppgifter finnas i ansökan.
Elektronisk delgivning: Skogscentralen kan, på det sätt som anges i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i
myndigheternas verksamhet, sända beslutet eller andra dokument som rör behandlingen av ansökan elektroniskt,
till ombudet, till den e-postadress som uppgetts i ansökan. Sätt kryss i rutan om du inte ger ditt samtycke till att
dokument sänds elektroniskt.

Kostnadsslag för vård av torvmarksskog (arbetsslag 60)

Arbetsslagets
kod
Arbetsslag
602

Enhet

Räknas in i
Materialkostnadsslag arbetsmängden

Dikesrensning

m

nej

ja

604

Kompletteringsdikning

m

nej

ja

606

m

nej

ja

607

Nydikning
Byggande av väg på
dikesren

609

Vattenvårdsstruktur

nej

nej

610

nej

nej

611

Övrigt maskinellt arbete
Arealen, vård av
torvmarksskog

nej

nej

612

Övriga materialkostnader

ja

nej

613

ja

nej

614

Trummor
Material för
vattenvårdsstruktur

ja

nej

968

Arbetsledning

nej

nej

969

Ersättningar

nej

nej

975

Dikningsförrättning

nej

nej

997

Planering

nej

nej

m

ha

nej

nej

