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Vård av torvmarksskog, uppgifter om fastighet, verkställighetsplan eller anmälan om 

verkställande 

Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 

Fastighetens uppgifter  

Fastighetsbeteckning i siffror, kommun-by-hus-fastighet Fastighetens namn 

Samägande av fastighet eller fastigheter och grund 

Samägs fastigheten? Ja Nej 

Samägandet är beskattningssammanslutning oskiftat dödsbo makar tillsammans 

annat, vad? ____________________________________________________________________________________ 

Markägarens uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post Ägarandel 

Sköter fastigheten 
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Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post  Ägarandel  

Sköter fastigheten    

 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post  Ägarandel  

Sköter fastigheten    

 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post  Ägarandel  

Sköter fastigheten    
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Arbetsmängd och kostnader. Räkna ihop sammanlagda mängder och kostnader radvis. 

Kost-
nads-
slag
kod 

Kostnadsslag och 
arbetsmängdens enhet 

Del 1, 
mängd

Del 1, 
kost-
nader, 
euro 

Del 1, 
fastig-
hetens
andel 
% 

Del 2, Del 2, 
kost-
nader, 
euro 

Del 2, 
fastig-
hetens
andel 
% 

Del 3, Del 3, 
kost-
nader, 
euro 

Del 3, 
fastig-
hetens
andel 
% 

Sam-
man-
lagt, 

Sam-
man-
lagt, 
kost-
nader, 
euro 

997 Planering 

602 Dikesrensning, m 

604 Kompletteringsdikning, m 

607 Byggande av väg på dikesren, 

m 

609 Vattenvårdskonstruktioner 

610 Övrigt maskinellt arbete 

611 Arealen, vård av 

torvmarksskog, ha 

612 Övriga materialkostnader 

613 Trummor 

mängd mängd

mängd
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614 Material för 

vattenvårdskonstruktioner 

969 Ersättningar 

975 Dikesförrättningar 

Beräkna totala kostnader (A) 

Intäkter som skogsbruket i samband 

med verkställandet ger 

stödmottagarna (B) 

Stödberättigade kostnader totalt (A-B) 

Sökt stöd, euro 

Kost-
nads-
slag
kod 

Del 1, 
mängd

Del 1, 
kost-
nader, 
euro 

Del 1, 
fastig-
hetens
andel 
% 

Del 2, Del 2, 
kost-
nader, 
euro 

Del 2, 
fastig-
hetens
andel 
% 

Del 3, Del 3, 
kost-
nader, 
euro 

Del 3, 
fastig-
hetens
andel 
% 

Sam-
man-
lagt, 

Sam-
man-
lagt, 
kost-
nader, 
euro 

mängd mängd

mängd

https://www.metsakeskus.fi/sv
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