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Anmälan om att skadade träd lämnas kvar i 10 §- eller
Natura-område
(Lag om bekämpning av skogsskador 1087/2013, 6 §)
Bakgrund
Huvudregeln:
Skadade träd ska transporteras bort från skogen före de datum som anges i
skogsskadelagen.
Om det i ett skogsbestånd som har passerat plantskogsstadiet per hektar finns mer
än 10 kubikmeter fast mått skadad gran med en stubbdiameter på mer än 10
centimeter, är trädens ägare skyldig att från skogsbeståndet och avlägget
transportera bort den del av de skadade träden som överstiger 10 kubikmeter fast
mått senast inom de tider som anges i 3 § 2 mom. 1 och 3 punkten.
Om det i ett skogsbestånd som har passerat plantskogsstadiet per hektar finns mer
än 20 kubikmeter fast mått skadad tall med skorpbark med en stubbdiameter på
mer än 10 centimeter, är ägaren skyldig att från skogsbeståndet och avlägget
transportera bort den del av de skadade träden som överstiger 20 kubikmeter fast
mått senast inom de tider som anges i 3 § 2 mom. 2 punkten.
På skogsbestånd som understiger en hektar tillämpas oberoende av
skogsbeståndets areal de gränsvärden i kubikmeter fast mått som föreskrivs.
Undantag:
Att lämna kvar skadade träd på 10 §- och Natura 2000-områden
På områden som utgör särskilt viktiga livsmiljöer på det sätt som avses i 10 § i
skogslagen och på områden som hör till nätverket Natura 2000 och som omfattas av
tillämpningsområdet för skogslagen, och där en ökning av död ved kan vara
ändamålsenlig, kan markägaren lämna en större mängd skadade träd än vad som
normalt är tillåtet.
Markägaren ska anmäla till Skogscentralen att de skadade träden inte
avlägsnas. Skogscentralen ska följa upp de livsmiljöer och områden där skadade
träd har lämnats kvar, mängden död ved där samt skogsskador som eventuellt
sprider sig från områdena.

Finlands skogscentral • Växel, tfn. 029 432 400 • Kundtjänst tfn. 029 432 409, kundtjanst@skogscentralen.fi •
skogscentralen.fi

Anvisning
2 (2)
Anmälan till Skogscentralen engligt
skogsskadelagens 6 §
18.3.2022
Dnr 580/11.00/2022

Markägarens anmälan om att skadade träd lämnas kvar i skogen
Markägaren ska anmäla till Finlands skogscentral om skadade träd inte avlägsnas
från skogen. Anmälan ska innehålla följande:
- Rubriken på anmälan: ”Markägarens anmälan om att skadade träd lämnas kvar
på 10 §- eller Natura-område”
- Markägarens namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
- Den som gjort upp anmälan, om det är någon annan än markägaren själv
- Kommunen där fastigheten finns
- Fastighetsbeteckningen på fastigheten det gäller
- När träden skadats: månad och år. Till exempel tidpunkten när träden fallit.
- Var på fastigheten de kvarlämnade träden finns, till exempel utmärkt på en karta
- En kubikmeteruppskattning av storleksklassen mängdenskadade träd som
lämnas kvar. I uppskattningen ska ingå både den mängd som skogsskadelagen
tillåter (gran 10 m3, tall 20m3), och det som går över den.

Att lämna in anmälan
Anmälan kan skickas som e-post eller brevpost. Vi rekommenderar skyddad e-post.
Instruktioner för hur man använder skyddad e-post finns på Skogscentralens
webbplats.
- Per e-post skickas anmälan till adressen registrator@skogscentralen.fi
o E-postmeddelandet på följande sätt: kommun, anmälan om att skadade
träd lämnas. Till exempel: ”Kangasniemi, anmälan om att skadade träd
lämnas kvar i skogen”
- Brevpost skickas till:
Finlands skogscentral
Aleksanterinkatu 18 A
15140 Lahtis
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