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Anmälan om verkställande av vitaliseringsgödsling 

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

Stödsökandens (markägarens) uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post Kundreferens 

Referensnummer 

(4–20 siffror) 

Finansieringsbeslutets 

nummer 

Upprättaren av anmälan om verkställande 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post Organisation 

FO-nummer 
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Stöd- eller betalningsmottagarens uppgifter 

Efternamn  Förnamn  

Kontonummer (IBAN-format)  BIC-kod  

Bankens namn  Personbeteckning eller FO-

nummer 

 

Arbeten som utförts i enlighet med finansieringsbeslutet, fastighetsvis 

Kommun Fastighetsbeteckning i 

siffror, kommun-by-hus-

enhet 

Fastighetens namn Figur  Areal,  

 ha 

Gödsel-

fabrikatets 

namn 

Använd 

gödsel-

mängd, kg 
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Uppgifter om gödslingsmedlet som använts. Räkna ihop den sammanlagda arealen och gödselmängden som använts. 

Gödselfabrikat Namn Areal totalt Använd 

gödselmängd 

sammanlagt, kg 

Gödseltyp 

Gödselfabrikat 1 

Gödselfabrikat 2 

Sammanlagt 

Totala kostnader (faktiska kostnader utan moms) fastighetsvis. Räkna ihop de sammanlagda kostnaderna. 

Kommun Fastighetsbeteckning i 

siffror, kommun-by-hus-

enhet  

Gödselfabrikat Planering, 

euro 

Närings-

analys, 

euro 

Kostnader 

för 

spridning 

av 

gödseln 

från 

marken, 

euro 

Kostnader 

för 

spridning 

av 

gödseln 

från 

luften, 

euro 

Priset för 

gödsel-

fabrikatet, 

euro 

Åtgärds-

kostnader 

samman-

lagt, euro 
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Kommun Fastighetsbeteckning i 

siffror, kommun-by-hus-

enhet  

Gödselfabrikat Planering, 

euro 

Närings-

analys, 

euro 

Kostnader 

för 

spridning 

av 

gödseln 

från 

marken, 

euro 

Kostnader 

för 

spridning 

av 

gödseln 

från 

luften, 

euro 

Priset för 

gödsel-

fabrikatet, 

euro 

Åtgärds-

kostnader 

samman-

lagt, euro 

Räkna ihop de sammanlagda kostnaderna (€) 

Avvikelser från verkställighetsplanen och motiveringar till avvikelserna 
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Tilläggsuppgifter 

Projektet har avslutats. Projektet pågår. 

Sökandens underskrift 

Plats Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Underskrift av uppgöraren av anmälan om verkställande 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Karta där man märkt ut områdena där arbetena enligt finansieringsbeslutet utförts 

Kopior av kvitton (faktiska kostnader) skickas till Skogscentralen på begäran 

Varudeklaration för askgödseln eller askanalys, om den inte sändes redan i samband med planen 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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