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Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog 

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

Sökandens (markägarens) uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post Kundreferens 

Personbeteckning FO-nummer 

Uppgöraren av ansökan 

Uppgöraren av ansökan är också sökandens befullmäktigade ombud. 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post Organisation 

Personbeteckning FO-nummer 
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Ombudets behörighet 

Sökanden (markägaren) har _______ . _______.20_____ gett ombudet fullmakt att agera för hens räkning. 

Av fullmakten framgår 

ombudets rätt att företräda sökanden i ett ärende som gäller ansökan enligt den temporära lagen om finansiering av 

hållbart skogsbruk. 

det bankkonto, (IBAN-format) till vilket stödet betalas, eller ombudets rätt att styra stödet till det bankkonto hen anger i 

sådana fall då stödet inte betalas till sökanden.  

övrigt, vad? __________________________________________________________________________________________________________ 

Samprojekt 

Projektet genomförs som ett samprojekt. Fyll i en separat blankett för varje sökande. 

Elektronisk delgivning 

Genom att samtycka till elektronisk delgivning får du beslutet eller andra meddelanden gällande ansökan elektroniskt till den e-

postadress som du har angett (Kontrollera att du har angett din e-postadress). Om du inte samtycker till elektronisk delgivning, 

måste du förbjuda det. 

Jag ger inte mitt samtycke till elektronisk delgivning. 

Fastigheten/fastigheterna är i samägo 

Grunderna för samägande sammanslutning oskiftat dödsbo makar/sambor/partner 

Annan, vad? ____________________________________________________________________________________________________________ 
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På objektet utförs följande arbeten 
Kommun Fastighetsbeteckning i 

siffror, 
kommun-by-hus-enhet 

Fastighetens namn Ägaran-

del då 

fastig-

heten är 
samägd

Figur-
nummer 

Areal, 
ha 

Stödan-
sökan 

gäller, 
as=35 

tidig 

vård av 
plant-
bestånd 

Stödan-
sökan 

gäller, 
as 30= 

vård av 
ungskog

Plantbe-
ståndets
medel-
diameter 
är
högst 
16 cm, 

as 30 

Hopsam-

ling av 
klenträd,
as 30 

Totalt 

Tidig vård av plantbestånd, ha __________ Vård av ungskog, ha __________ av vilket hopsamling av klenträd, ha __________ 

Övrigt offentligt stöd 

Har det ansökts om eller fåtts övrigt offentligt stöd för projektet? Ja Nej 
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Stödbelopp som behövs för att verkställa projektet, euro __________________________________ 

Tidpunkten då arbetet inleds och avslutas 

Inleds _______ . _______.20_____ Avslutas _______ . _______.20_____ 

Tilläggsuppgifter 

Underskrift 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Karta (obligatorisk)

Fullmakt eller motsvarande redogörelse 

I samprojekt de andra sökandens uppgifter i skilda blanketter, antalet sökanden sammanlagt___________ 

Annan bilaga, vad? __________________________________________________________________________________ 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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