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Plan för naturvårdsarbeten enligt vård- och användningsplan för miljöstödsobjekt 

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

Vård- och användningsplanen hör till miljöstödsansökan ________________________________________________________________ 

Fastighetens/fastigheternas uppgifter 

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

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

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

Markägarens uppgifter 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post    

Tilläggsuppgifter, t.ex. kontaktpersonens uppgifter  
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Upprättare av planen  

Namn  Organisation  

FO-nummer  Gatuadress  

Postnummer  Postort  

Telefon  E-post  

Planupprättarens erfarenhet av att planera naturvårdsarbeten  

 

Planupprättarens utbildning som anknyter till naturvård  

 

Beskrivning av planupprättarens eventuell experthjälp i planeringen och verkställandet 
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Verkställarens uppgifter 

Namn  Organisation  

Personbeteckning 

eller FO-nummer 

 Gatuadress  

Postnummer  Postort  

Telefon  E-post  

Verkställarens erfarenhet av att verkställa naturvårdsarbete  

 

Verkställarens utbildning som anknyter till naturvård  

 

Beskrivning av verkställarens eventuella experthjälp i planering och verkställande  
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Naturvårdsarbete vid livsmiljöer, arbetets omfattning och verkställningssätt 

Fastighetsbeteck-

ning, kommun-by-

hus-enhet  

Figur/ 

figurer 

Areal 

samman-

lagt 

Åtgärd, antal och verkställighetsareal St, m, ha 

Restaurering av källa, höjning av vattennivå, dammar st. 

Iståndsättning av fåra från källa, meter 

Igenläggning/omdirigering av diken från rännil/bäck/tjärn, dammar 

st./meter 

Återföring av vatten i gammal bäckfåra, dammar st. eller återställd fåra, 

meter 

Återställande av vattenbalansen, dämning/igenläggning av diken, 

dammar st., meter  

Livsmiljötyp 

Återföring av vatten till torvmark i naturtillstånd, dammar st., igenlagda 

diken eller nya diken meter 

Ökning av mängden död ved, ringbarkning/högstubbar/lågor, stammar 

st. 

Livsmiljötyp 
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Återställande/restaurerande av variation i beståndet genom 

luckhuggning, stammar st., areal ha 

Livsmiljötyp 

Restaureringsbränning, areal ha 

Livsmiljötyp 

Minskning av skuggande bestånd vid solexponerad miljö, stammar st., 

areal ha 

Röjning av solexponerad miljö och blottläggning av mineraljorden, 

fläckar st., areal ha 

Flyttning av solkrävande arter till solexponerad miljö, st. 

Art 

Lundvård, avlägsnande av skuggande bestånd, stammar st./areal ha 

Lundvård, iståndsättningsröjning, areal ha 

Lundvård, transport/bränning av hyggesrester, areal ha 

Avlägsnande av främmande arter, areal ha 

Livsmiljötyp och främmande art 

Annat, vilken åtgärd? 
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Närmare beskrivning av verkställighetsplanen 

Mål, sätt att verkställa åtgärderna, tidpunkt, behov av personresurser för manuellt arbete som utförs utan maskiner, maskinella 

resurser. Vid behov som separat bilaga. 

 

Kostnader för att upprätta vård- och användningsplanen 

Kontorsarbete euro/h  Tidsanvändning, h  Sammanlagt, euro   

Fältarbete, euro/h  Tidsanvändning, h  Sammanlagt, euro   

Resekostnader, euro/km  Resa, km  Sammanlagt, euro   

Övriga kostnader, vad? 

______________________________________________________________________________________ Sammanlagt, euro  __________________ 

Alla planeringskostnader Sammanlagt, euro __________________ 

Kostnader för verkställandet av vård- och användningsplanen 

Arbetsledning, euro/h  Tidsanvändning, h  Sammanlagt, euro  

Manuellt arbete, euro/h  Tidsanvändning, h  Sammanlagt, euro  

Maskinarbete, euro/h  Tidsanvändning, h  Sammanlagt, euro  
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Resekostnader, euro/km Resa, km Sammanlagt, euro 

Material, vad? _____________________________________________________________________ Sammanlagt, euro __________________ 

Övriga kostnader, vad? ____________________________________________________________ Sammanlagt, euro __________________ 

Alla kostnader för verkställandet (A) Sammanlagt, euro __________________ 

Skogsbruksinkomster som verkställandet ger stödmottagarna (B) Sammanlagt, euro __________________ 

Stödberättigande kostnader sammanlagt (A-B) Sammanlagt, euro __________________ 

Stöd som söks Sammanlagt, euro __________________ 

Underskrift av den som upprättat planen 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Karta, åtgärder och var åtgärderna vidtas (obligatorisk) 

Vård- och användningsplan 

Annan bilaga, vad? _____________________________________________________________________________________________________ 

https://metsakeskus.fi/sv
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