
Skogscentralen fyller i: 

Mottagningsdatum: ____________________ 

Ärendenummer:  ____________________ 

Finlands skogscentral • Växel 029 432 400 • Kundtjänst tfn. 029 432 407, kundtjanst@skogscentralen.fi • skogscentralen.fi 

1 (6) Blankett 
SUO 2sv, 3/2021 

Vård av torvmarksskog, verkställighetsplan 

Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (35/2015) 

Grunduppgifter 

Ansvarsorganisation Kundreferens 

Uppgörare Uppgjord, datum 

Grundkarta, nummer 

Projektets kommunuppgifter 

Kommun eller 

kommuner, nummer 

By eller byar, nummer Delägarfastigheter, st. Nyttoareal, ha Diken totalt, m 

Ombud för projektet 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post
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Ombudets ersättare 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post    

Sammanställning av arbetsmängder 

Arbetsandelens namn Dikesrensning, m Kompletteringsdikning, 

m 

Nyttoareal, ha Dikesren, m 

     

     

     

     

     

     

Totalt     
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Finansieringsduglighet 

Dikningsavtalet ingicks _______ . _______.20_____. Dikningsförrättningsbeslutet gavs _______ . _______.20_____. 

Vasa förvaltningsdomstols beslut gavs _______ . _______.20_____. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut gavs _______ . _______.20_____. 

Trädbeståndets medeltillväxt efter vårdåtgärderna i torvmarksskog _____________ m3/ha/år. 

Tidigare finansieringskälla för den dikning som ska iståndsättas, projektnummer, avslutningsår 

Områdets skogsvårdsmässiga tillstånd och redogörelse 

Finns det tillväxtstörningar i objektets trädbestånd? Ja Nej 

Motsvarar objektets näringsnivå i södra och mellersta Finland minst karg mo? Ja Nej 

Motsvarar objektets näringsnivå i norra Finland minst torr mo? Ja Nej 

Har upphuggning av diskeslinjen gjorts?  Ja Nej 

Om inte, uppskattning på rotprisinkomster __________________________ euro. 
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Planerad arbetsmetod, verkställighetstid för de olika arbetsmomenten och den totala tiden för projektet 

 

Lutningsförhållanden med tanke på torrläggningseffekt och vattenvård, beräkning av vattenmängd, vägtrummor, broar, 

erosions- och försumpningsrisker, kablar, miljövård, brandskydd och andra speciella omständigheter som inverkar på 

planen  

 

Recipienter och avtal om att leda vatten med parter som inte har del i projektet, så som väghållare, nedanför belägna 

dikningsbolag eller enskilda markägare 
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Grunder för fördelning av kostnaderna 

Särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 § och hur de beaktas 

Granskning av uppgifterna i fastighetsregistret 

Granskningsdag _______ . _______.20_____. Granskarens namn ____________________________________________________________ 

Bilagor till planen 

St. Juridiska dokument St. Tekniska dokument 

Dikningsavtal Karta 

Ägar- och adressförteckning Arbetsbok/dikesförteckning 

Utlåtande från NTM-centralen Längdsprofilritningar 

Beslut/dokument över dikningsförrättning Kostnadsförslag 

Vasa förvaltningsdomstols beslut Anmälan om skogsdikning (TASO-blankett) 
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Högsta förvaltningsdomstolens beslut Figurförteckning 

Dikningstillstånd 

Anmälan om användning av skog 

Fastighetsuppgifter 

Planuppgörarens uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post

Planuppgörarens underskrift 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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