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1 Allmänt
Det här är ett tekniskt granskningsdirektiv enligt jord- och skogsbruksministeriets fö-
reskrift om granskning (nr 2/21 25.11.2021, 3/21 25.11.2021, 4/21 25.11.2021, 5/21 
21.12.2021), som ministeriet har godkänt. Direktivet innefattar de granskningar som 
förutsätts i skogslagen, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, den temporära 
lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (nedan finansieringslagen och keme-
ra-lagen), lagen om bekämpning av skogsskador (i fortsättningen skogsskadelagen) 
och lagen om temporärt stöd för beskogning (i fortsättningen beskogningslagen).

1.1 Drönargranskningar
Vid digitala granskningar sker informationsinsamlingen genom drönarfotografering, 
vanligtvis från 100–150 meters höjd. En kamera som är fäst på drönaren tar automa-
tiskt en bildserie som täcker hela granskningsfiguren. Utifrån bilderna räknar man 
med fotogrammetriska metoder ut numeriska beståndsdata för varje observerat träd. 
Uträkningen sker automatiskt och ger data för träden: trädslag, höjd, diameter och 
volym. När medeltalet för hela figuren räknas ut används alla observerade träd.

2 Val av objekt

2.1 Hur objektet väljs
De objekt som ska granskas väljs genom slump- mässigt urval (sampling) eller efter 
prövning. Då du definierar de granskningsprocenter som ska användas i grundpopu-
lationerna, måste de krav som ställs i granskningsföreskriften och granskningspla-
nen beaktas. Vid granskning enligt pröv- ning utnyttjas skogsdata och analyser av 
geografisk information.

Kriterier vid prövning
Då du väljer objekt för prövningsbaserad granskning ska du beakta de prövningskri-
terier som definieras i den ikraftvarande granskningsplanen. Vid prövningen ska du 
dra nytta av de objekt som analys av den geografiska informationen har gett till din 
hjälp. Prövningsbaserade granskningar kan riktas också till riskprojekt definierade 
utgående från på förhand uppgjorda regionvisa kriterier, och i samband med riktad 
fältinventering.

Slumpmässigt urval
I kemera sker det slumpmässiga urvalet automatiskt i Riihi-systemet utgående från 
de i systemet definierade urvalsprocenterna. Val av objekt för prövningsbaserad 
granskning görs först efter att objektet har deltagit i samplingen, det vill säga har 
registrerats i systemet. För granskningar enligt skogslagen kan urvalsprocenten vid 
behov definieras i Kanto-systemet.

Meddelande om granskning
Markägaren ska alltid informeras i förväg om en fältgranskning. Vid tillsyns- och 
granskningsverksamheten ska särskild uppmärksamhet fästas vid 39 § i förvalt-
ningslagen (434/2003) där det bestäms om partens rättsskydd vid granskning 
(förhandsmeddelande, närvarorätt, tillgång till uppgifter, granskningsrapport och 
delgivning av den). Dessutom ska vid tillsyns- och gransknings- verksamheten fästas 
särskild uppmärksamhet vid hörande av parten (förvaltningslagens 34 §).
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Markägaren, ombudet och den som gjort upp planen ska alltid informeras om 
granskningen; ombudet och den som gjort upp planen när det gäller samprojekt. Vid 
granskning av drivningskvaliteten ska du informera också den entreprenör som har 
utfört avverkningen. Vid behov, bland annat vid granskning av förnyelse (i anslutning 
till vattenvårdsgranskning) ska också markberedaren informeras. Vid naturhänsyns-
granskning ska du meddela markägaren och innehavaren av avverkningsrätten.

Markägaren informeras automatiskt om granskningar som kommer att fotograferas 
med drönare. Meddelandena skickas när granskningsobjekten valts. Om ett fältbesök 
behövs meddelar man om det på vanligt sätt.

Förhandsmeddelande om granskning per brev, e-post eller sms görs via kunddata-
systemet, och för meddelandet använder du färdiga mallar. Vid behov kan du sköta 
meddelandet per telefon. Uppgifter om vilka som varit närvarande vid granskningen 
och deras kommentarer registreras i Maasto-systemet.

När du sänder förhandsmeddelande till markägaren ska du sträva efter att ge ho-
nom eller henne möjlighet att närvara vid granskningen. Om meddelandet går som 
brev via systemet, ska de sändas cirka 2 veckor innan den tilltänkta granskningstid-
punkten. För meddelande per e-post är motsvarande tid 1,5–2 veckor och för sms 
cirka 1 vecka.

Men du behöver trots allt inte flytta på granskningen i det orimliga på grund av att 
markägaren har bråttom med annat.
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2.2 Grundpopulationer

Granskning Granskningsobjekt Grundpopulationer

Skogslagen: (endast vid granskning av drivningskvaliteten förutsätts sampling)

Anmälningar om 
användning av skog

Anmälningar om användning 
av skog som kommer in 
under kalenderåret. 

Alla anmälningar om användning 
av skog som kommer in bildar en 
grundpopulation.

Granskningar vid för-
summelse av anmälan 
om användning av 
skog.

Kala figurer i skogsdatabasen 
som inte berörs av någon 
anmälan om användning av 
skog. Figurstorlek över 1 ha. 

Grundpopulationen utgörs av den 
figurmängd som bildas utgående 
från analys av geografisk infor-
mation i databasen.

Ändring av markan-
vändningsslag

Figurer i anmälan med 
avverkningsslag 9, A, P.

Kriterierna finns specificerade i 
granskningsplanen.

Avverknings- 
granskningar

1) Anmälningar enligt 
skogslagens 5 §  och 

2) Avverkningar på viktiga 
livsmiljöer. 

Minst 1 procent av alla anmäl-
ningar om användning av skog 
som anlänt under 2022 fältgran-
skas. Granskningar görs också på 
anmälningar om användning av 
skog som anlänt under tidigare 
år om avverkningarna gjorts. 20 
procent av granskningarna görs 
före avverkningen. Kriterierna 
finns specificerade i gransknings-
planen.

Drivningskvalitet Mängden granskningar av 
drivningskvaliteten fastställs i 
granskningsplanen.

Grundpopulationen utgörs av de 
anmälningar om användning av 
skog som anlänt året före det år 
som ska granskas.

Granskning av åtgär-
der för grundande 
och uppfyllande av 
förnyelseskyldigheten

Objekt i enlighet med model-
len för arbete i fält. 

Sträva efter att rikta in 
granskningarna på avverkningar 
på bördig mark som förnyats na-
turligt (granskningar kan också 
utföras på odlade objekt), där det 
gått tre år sedan avverkningen. 
Närmare specifikationer finns i 
granskningsplanen.

Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (gällande eftervårdsskyldigheten), den 
temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk: (endast arbetsslag 30 förutsätter 
sampling). Av slutförda projekt enligt den temporära finansieringslagen granskas minst 4,5 
% per grundpopulation. Avvikelse från granskningsprocenten gäller inte granskningar av 
tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog eller vägbyggnadsprojekt.
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Granskning Granskningsobjekt Grundpopulationer

Granskning av 
ansökningar, 
projektplaner 
och verkställda 
arbeten.

Planer inlämnade för finan-
siering och arbeten anmälda 
som verkställda under det 
granskningsår som avses i 
granskningsföreskrifterna. 

Dessutom granskas att vård- 
och underhållsskyldigheten är 
uppfylld på projekt för förnyelse, 
iståndsättningsdikning och 
byggande av skogsväg.

Granskning av planer för och verk-
ställigheter av vård av torvmarksskog. 
Granskning av planer för och verkstäl-
lighet av skogsvägsprojekt: Grundlig 
förbättring och nya vägprojekt. Tidig 
vård av ungskog ansökningar/ verkställ-
igheter. Vård av ungskog ansökningar/ 
verkställigheter. Vitaliseringsgödsling: 
Granskning av verkställighet och planer. 
Granskning av miljöstödsansökningar 
som är i kraft. Granskning av nya 
miljöstödsansökningar. Projekt för vård 
av skogsnaturen: Granskning av planer 
och verkställigheter. Grundpopulatio-
nerna för vård- och underhållsskyld-
igheten utgörs av år 2016 slutförda 
förnyelseprojekt och år 2014 slutförda 
iståndsättningsdiknings- och skogsvägs-
projekt.

Lag om bekämpning av skogsskador  (1087/2013)

Granskningar av 
bekämpning av 
rotticka under 
arbetets gång.

Avverkningsmaskinens driv-
ningsspår på figuren. 

Den förteckning som Skogscentralen 
upprätthåller över virkesanskaffare och 
avverkningsmaskiner försedda med 
stubbehandlingsaggregat. Granskning 
av bekämpning av rotticka under 
arbetets gång görs också i samband 
med övervakningen av skogsskadela-
gen. En noggrannare specificering finns 
i granskningsplanen.

Lag om temporärt stöd för beskogning (1114/2020)

Lag om tem-
porärt stöd för 
beskogning.

Skogscentralen fältgranskar 
under 2022 minst 4,5 % 
av objekten som anmälts 
som verkställda. 2 % väljs 
ut slumpmässigt. Riktade 
granskningar kan utföras på 
riskobjekt, som definieras enligt 
på förhand uppgjorda kriterier. 
Skogscentralen fältgranskar 
vid behov ansökningar om 
beskogningsstöd som inkommit 
under 2022, före stödbeslutet 
för att försäkra sig om att det 
tilltänkta beskogningsobjektet 
fyller stödvillkoren.

Lag om temporärt stöd för beskogning.
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2.3 Tidpunkt för granskningarna 
Granskningar enligt finansieringslagen, beskogningslagen
Granskningarna av planer för och genomförande av projekt ska i regel utföras efter 
att planen gjorts eller arbetet utförts, men före den sista utbetalningen. Undantag är 
granskningar av skötsel- och underhållsskyldighet.  

Principen är att granskningar enligt granskningsföreskrifteninte riktas till planer 
eller arbeten som är oavslutade. Vid vägbyggen kan arbetet undantagsvis granskas 
då vägkroppen är klar. 

Allmänt taget gäller att projekt inte får sändas till betalning innan terränggranskningen 
är gjord. 

Granskningar av anmälningar om anläggande av plantbestånd 
Granskningarna riktas i enlighet med Finlands skogscentrals granskningsplan. 
Som hjälp vid val av granskningsobjekt använder vi utförda analyser av geografisk 
information. 

På dessa områden utför du de terränggranskningar som är nödvändiga vid över-
vakning av skogslagen. Om du stöter på en figur där det har förflutit längre tid från 
förnyelseavverkningen än skogslagen tillåter för att åstadkomma ett utvecklings-
dugligt bestånd, och om det finns klart under 1 500 utvecklingsdugliga plantor per 
hektar (t.ex. 1 300 st/ha) ska du med detsamma göra en kontrollmätning. 

Skicka en terränggranskningsrapport till markägaren där du förklarar varför han 
eller hon inte har fått något meddelande om granskningen på förhand. Gransknings-
resultaten ska framgå så tydligt som möjligt i rapporten. Dessutom bör du genast 
efter granskningen kontakta de markägare i vilkas plantskogar du har konstaterat 
ett brådskande skötselbehov. Uppmuntra dem till åtgärder som leder till ett produk-
tivt plantbestånd som inte är i omedelbart behov av skötsel. 

Obs. Tag reda på om det syns någon uppgift om när anmälan om användning av 
skog är gjord.

Om en fältdag annars skulle bli för kort fyller man ut tiden med att mäta skogsdata-
figurer som behöver kontrolleras.

Granskning av avverkningar och anmälningar om användning av skog 
Anmälningarna om användning av skog granskas före avverkningen och efter. 
Granskningarna riktas i enlighet med Finlands skogscentrals granskningsplan. 

Om granskningen skjuts framåt ska markägaren eller ombudet genast få meddelan-
de om detta.

2.4 Kvalitetskontroll
Livsmedelssverket utför årligen en kvalitetskontroll av Skogscentralens gransknings-
verksamhet.
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3 Allmänna anvisningar för fältgranskningar 

3.1 Mätutrustning och lagringsmedium 
De vanligaste redskapen vid granskning är fältdatasamlare, talmeter, mätklave, hyps-
ometer, provytemått (1,78 m, 3,99 m och 5,64 m), tillväxtborr, relaskop, måttband 
(30 m/50 m) eller huggarmåttband. Mätkäppen ska ha en måttskala för mätning av 
plantbeståndets höjd. Gränsen för projekt som gäller tidig vård av plantbestånd och 
vård av ungskog är 3 meter.

Kontrollera mätutrustningens skick i början av terrängsäsongen, och vid behov under 
pågående säsong. 

3.2 Granskningsförfarande och mätning på objektet
Notera vilket tillstånd som råder på objektet vid granskningstidpunkten. På den 
granskade figuren granskas bland annat gränserna och om åtgärden har verkställts 
på önskat sätt. Alla granskningsresultat ska dokumenteras och rapporteras. Om alla 
korrigerande åtgärder, förkastanden,  återkrav, rättsliga åtgärder med mera, tas ett 
slutgiltigt beslut via ett formellt föredragningsförfarande. 

På olika delar av objektet kan du vid behov utnyttja olika granskningsmetoder som 
följer direktivet.

Det är särskilt viktigt att använda mätningsmetoder som följer direktivet då det rör 
sig om gränsfall där det är en tolkningsfråga om objektet uppfyller lagens krav, eller 
då objektet kan vara lagstridigt. 

Koderna i fältet för granskningsmetod är följande: 
1 = mätning som baserar sig på systematisk provytesampling 

2 = mätning som baserar sig på provytor förlagda på representativa objekt

3 = okulär bedömning

4 = inga granskningsobservationer.

Provytorna mäts som relaskop- eller cirkelprovytor och mittpunkten markeras 
exempelvis med en käpp och fiberband. Markeringen av mittpunkten gör det lättare 
att rikta en linje, granska resultaten och placera kompletterande linjer. 

Vid samplingsgranskningar av finansieringslagen ska alla figurer granskas åtminsto-
ne okulärt. Vid prövningsbaserad granskning kontrolleras endast figurer där du har 
skäl att misstänka att finansieringslagens kriterier inte uppfylls. Utför alltid en syste-
matisk mätning om objektet är ett gränsfall öppet för tolkning där det finns skäl att 
tvivla på att finansierings- eller skogslagens villkor uppfylls, eller att uppgifterna i 
ansökan stämmer. De metoder enligt vilka provytorna mäts och bedöms presenteras 
senare i texten. Mer detaljerade fältgranskningsanvisningar finns i samband med 
respektive lag och arbetsslag.

3.3 Bedömningsskala
Om annat inte nämns ska,  med undantag  av bedömningen av kemeraprojekt, be-
skogningsobjekt och drivningsresultat, en tregradig skala användas i bedömningen 
av objektet eller delar av objektet.
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1. Rätt/God: 

Följer den lagstiftning som Skogscentralen övervakar, råden i god skogsvård samt de 
arbets- och kvalitetssystem som skogsbranschens professionella aktörer tillämpar.

2. Godkänt/kräver anmärkning: 
Avviker från  skogsvårdsrekommendationerna eller från de arbets- och kvalitetssys-
tem som skogsbranschens professionella aktörer tillämpar, eller från anvisningarna 
för planering och genomförande, men uppfyller kraven i den lagstiftning som ska 
övervakas. 

3. Bristfällig/felaktig/måste korrigeras: 
Uppfyller inte kraven i den lagstiftning som ska övervakas.

Tilläggsuppgifter: 
Vid tilläggsuppgifter ska du precisera specifice- rade grunder, mätmetoder, anmärk-
ningar med flera orsaker. I fältet för tilläggsuppgifter ska du alltid ge information 
som förtydligar bedömningen när bedömningen är annan än god. 

3.4 Granskning av mängder och indelning 
Utöver figurernas arealer ska du kontrollera längden på vägar och diken, samt att 
mängden finansierat material stämmer, allt i enlighet med anvisningarna för respek-
tive arbetsslag. Använd fältdatasamlarens GPS vid mätningarna. 

Om det i olika delar av en figur som anmälts som en helhet förekommer variationer 
i beståndsdata, i behandlingen av beståndet eller beträffande någon annan väsentlig 
faktor ska  du dela upp figuren i delfigurer med enhetliga egenskaper. Även en 
sådan mängd som anmälts för mycket eller lämnats oanmäld noteras som en egen 
del. Delfigurerna granskas och rapporteras som egna granskningsfigurer. För varje 
arbetsslag finns vid behov tilläggsanvisningar för uppdelning i delfigurer.

3.5 Mätning av provytor 
Avverkningar av likåldriga bestånd och kemera samt beskogningslagen
Den grundläggande mätmetoden enligt granskningsinstruktionen är systematisk 
mätning av provytor. Andra mätmetoder tillämpas bara i specialfall och på tydliga 
objekt. Innan du börjar mätningen ska du vid behov dela in figuren i delfigurer. Om 
en enskild provyta efter indelningen i delfigurer hamnar på ett ställe som dåligt 
beskriver objektet, exempelvis på berg i dagen, eller på en liten våtmark, ska du 
flytta den så mycket framåt att hela provytan kan mätas på ett mer representativt 
ställe, eller så låter du bli att mäta den.
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Figurstorlek, ha Linje- & provyteavst. m

<1,0 25

1,0–2,0 30

2,1–3,0 35

3,1–4,0 40

4,1–6,0 45

>6,0 50

Tabell 1. Avstånden mellan provytor och linjer. 

1. Systematisk mätning av provytor
Påbörja mätningen genom att bestämma den mittlinje från vilken provytorna mäts 
och som bildas av den längsta diametern på det område som ska mätas. Linjen rik-
tas med hjälp av den funktion för bildande av provyterutsystem (Koealaruudukko-toi-
minto) som finns på fältdatasamlaren (regelbundet eller slumpmässigt rutsystem fig. 
1, 2 och 3). Avståndet mellan provytorna (vid behov också mellan linjerna) bestäms 
utifrån figurens areal i tabell 1. Du ska dock alltid mäta minst fem (5) provytor. 
Minimiantalet gäller endast på små figurer. I alla händelser ska du ta provytor ända 
till slutet av den längsgående linjen. Beroende på vilket slag av granskning det gäller 
ska du rentav ta fler, exempelvis vid granskning av drivningsresultatet ska du ta 
minst 10 provytor.

Efter att provytorna längs mittlinjen är mätta kan du avsluta mätningen ifall 
mätresultatet är tydligt och tillräckligt tillförlitligt  med  tanke på tolkningen av 
författningarna.  

Fortsätt provytemätningarna om  mätresultatet  är  ett gränsfall eller om du okulärt 
kan bedöma att mittlinjen inte är representativ för hela figuren. Då väljer du längs 
mittlinjen en provyta från vilken du mäter ut en ny provytelinje vinkelrätt mot 
mittlinjen. Också av den här linjens provytor väljer du ut en från vilken du mäter en 
provytelinje parallell med mittlinjen. Mät provytor längs tilläggslinjer så länge att du 
får ett förenhetligat resultat som kan endera godkännas eller förkastas. Vid behov 
fortsätter du så länge att det från varje provyta längs mittlinjen går en vinkelrätprov-
ytelinje, med andra ord bildas ett provytenätverk med jämna mellanrum.

Provytornas placering bestäms i första hand med hjälp av fältdatasamlarens GPS. 
Provyterutfältet skapas av Koealaruudukko-funktionen i Maasto-systemet.
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Bild 1. På bilden har man skapat ett regelbundet rutfält, Maasto-programmet har 
räknat ut provyteintervallet enligt figurens storlek. Vid behov kan du använda ett 
eget intervall enligt tabell 1.

 

Bild 2 Först granskas den längsgående linjen 1. Vid behov lottas tilläggslinjerna 2 
och 3 m.fl. fram.
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Bild 3 På figuren har en slumpmässig provytemängd skapats. 

2. Placering av provytorna på representativa ställen 
Ifall det inte är nödvändigt att mäta objektet systematiskt för att bestämma  förut-
sättningarna i den lag som ska övervakas (inte gränsfall), kan du bestämma uppgif-
terna för en figur genom att mäta en tillräcklig mängd provytor på representativa 
ställen och då få fram de beståndsuppgifter som behövs. För att placera provytorna 
kan du utnyttja funktionerna ”Säännöllinen ruudukko” eller ”Satunnainen ruudukko” 
på datasamlaren. 

3. Okulär bedömning 
Om objektet säkert uppfyller förutsättningarna i den lag som ska övervakas (inte 
gränsfall) och beståndsuppgifterna kan uppskattas tillräckligt tillförlitligt kan du 
göra en okulär bedömning. Ett helt ogjort arbete kan också bedömas okulärt. Ifall 
du har orsak att tvivla på att villkoren i lagen är uppfyllda eller om objektet strider 
mot författningarna, ska du som grund för granskningsresultatet utföra en tillräcklig 
mängd mätningar enligt punkt 1, och i undantagsfall enligt punkt 2. Kom ihåg att re-
gistrera beståndsuppgifterna i datasamlaren så att de senare går att skriva ut i den 
granskningsrapport som ska sändas till markägaren. Använd i första hand provytor i 
enlighet med mätmetoderna 1 och 2. 

4. Inga granskningsobservationer 
Ifall det i det granskade projektet inte finns några granskningsobservationer av 
enskilda figurer anger du koden 4 som granskningssätt.

Avverkningar i olikåldriga bestånd 
Mätning av provytor

Den grundläggande mätmetoden enligt granskningsinstruktionen är systematisk 
mätning av provytor. Innan du börjar mätningen ska du vid behov dela in figuren 
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i delfigurer på det sätt som beskrivs i punkt 3.4 i den allmänna granskningsanvis-
ningen med beaktande av behandlingsområdet som helhet. Om en enskild provyta 
efter indelningen i delfigurer hamnar på ett ställe som dåligt beskriver objektet, 
exempelvis på berg i dagen, eller på en liten våtmark, ska du flytta den så mycket 
framåt att hela provytan kan mätas på ett mer representativt ställe, eller så låter du 
bli att mäta den.

Systematisk mätning av provytor 

Skapa ett provytenätverk med hjälp av Koealaruudukko-funktionen i Maasto-syste-
met (välj Satunnainen ruudukko) (bilden), som ger ett täckande nätverk och önskat 
antal provytor. Välj en slumpmässigt rutfält, placera kruxet på alternativet ”Määrään 
koealojen määrän itse”, lägg till rikligt med provytor, alla ”får inte plats” på figuren. 
Välj ”luo ruudukko” och klicka inne på figuren du ska granska.  Antalet provytor som 
ska mätas är dock alltid minst fem (5) stycken. Minimiantalet gäller endast på små 
figurer. I regel bestäms provyteställena med hjälp av datasamlarens GPS.

3.6 Värdefulla livsmiljöer 
Vid granskningen ska du bedöma hur de särskilt viktiga livsmiljöerna enligt skogsla-
gens 10 § och övriga värdefulla naturobjekt har bevarats. Hur naturobjektens särdrag 
har bevarats bedöms på alla objekt som ligger inom projektområdet eller gränsar till 
det, eller vilkas ursprungliga särdrag har påverkats av de åtgärder som ska granskas 
(t.ex. projekt som gäller skogsvägar eller iståndsättningsdikning). Av naturobjekten 
ska det område vars tillstånd har försämrats av en åtgärd märkas ut på kartan. 
Objekt som bevarats ska inte märkas ut på kartan om det finns förhandsuppgifter 
om deras läge.

Typ av objekt: 
1 = livsmiljö enligt naturvårdslagen 
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2 = särskilt viktig livsmiljö enligt 10 § i skogslagen

3 = övriga värdefulla livsmiljöer enligt skogscertifieringen 

4 = övriga naturobjekt som beaktas.  

I objekt som hör till klass 3 tillämpas gällande definitioner enligt skogscertifieringen. 

På bedömningen av objekt för laggranskning inverkar endast förändringar i objekt av 
typerna 1 och 2. 

Om du väljer nej på bevarande av ett objekt av klass 3 eller 4 ska du i tilläggsupp-
gifterna förklara för markägaren att objekt av klass 3 och 4 inte är skyddade enligt 
naturvårdslagen eller av skogslagens 10 §.  

Hur livsmiljön har bevarats ska bedömas som arealer med en noggrannhet på 0,1 
hektar: 

Bevarad: Ja eller nej 

Bevarad innebär att figuren inte har avverkats eller att objektets särdrag kvarstår 
efter avverkningen (antagande: avtalet om miljöstöd innehåller på förhand överens-
komna avverkningar. 

Inte bevarad betyder att behandlingen har haft en klart ogynnsam inverkan på 
objektets särdrag eller att särdragen till väsentliga delar har förstörts. 

Det räcker länge innan särdragen har återställts (t.ex. över 10 år).

I fältet för tilläggsuppgifter antecknas datum för beviljande av undantagslov eller 
motsvarande identifikation. 

Figurerna som observerats i granskningen uppdateras i skogsdatasystemet enligt 
observationerna i terrängen. Förändringar i gränserna och livsmiljödefinitionerna 
sparas. (Figurerna kan bli mindre, större, delas upp i flera figurer eller försvinna).  

3.7 Dokumentation och rapportering
Granskningsresultaten sparas i terrängapparaten och informationen överförs till 
systemet Kanto eller Riihi, de rapporter som behövs skrivs ut från Kanto eller Riihi. 
Dokumenten som gäller granskningen levereras vid behov enligt de anvisningar 
som getts för myndighetsärenden. Dessutom ska granskningsrapporten sändas till 
markägaren, och om situationen så kräver också till aktören i enlighet med punkt 2.1 
Meddelande om granskning.

3.8 Uppgifter som ska registreras i skogsdatabasen 
De skogsdata som du samlat in på granskningsobjekten ska du registrera i det 
skogsdatasystem som Skogscentralen använder.

3.9 Granskning av egenkontrollsuppgifter
Om det finns egenkontrollsuppgifter för det objekt som ska granskas, ber du att få 
dem av aktören eller den som gjort projektet/anmälan, och tar med uppgifterna på 
fältgranskningen. Egenkontrollsuppgifterna ska bedömas med hjälp av Maasto-syste-
met. 

Egenkontrollsuppgifterna bedöms på följande sätt: 1 = Rätt, egenkontrollsuppgiften 
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befinner  sig inom +- 20 % av uppmätta data, 2 = Fel, egenkontrollsuppgiften avviker 
mer än 20 % från de data som uppmätts vid granskningen. Egenkontrollsuppgiften 
betraktas som felaktig också om det uppmätta resultatet är lagstridigt. 3 = Inga 
egenkontrollsuppgifter. I samband med granskningsrapporteringen ska du för varje 
aktör ta ut en egen granskningsrapport som innefattar bedömningen av egenkon-
trollsuppgifterna.

Vid granskning av egenkontroll är mätmetoden alltid systematisk mätning. Med 
egenkontroll avses här att det existerar mätresultat per provyta. 

3.10 Stenighetsklass 
Om vald jordart för granskningsfiguren är någon av de steniga jordarterna (klasser-
na 30, 31, 32, 40 och 50), aktiveras bedömningen av stenighetsklass på datasam-
laren. Antagandet är noll, stenigheten har inte försvårat utförandet av arbetet. Om 
stenigheten har försvårat utförandet av arbetet har du att välja mellan  alternativen:  
1 Inverkar något, 2 Inverkar märkbart eller 3 Inverkar mycket. 

Stenighetens svårighetsklass ska beaktas vid bedömningen av en granskningsfigur. 

3.11 Vattenvård
Vattenvården är en viktig del av skogsbruket. I tabellen finns rekommenderade 
minimibredder för skyddszonerna vid de olika arbetsslagen, men det är viktigt att 
överväga varje fall separat.

Vattendrag Småvatten Dike

Avverkning Längs vattendrag och småvatten ska lämnas en 5 meter bred skydds-
zon där markytan inte söndra.

Markberedning 5 meter 5 meter 1 meter

Stubbrytning 5 meter 5 meter 3 meter

Hyggesrester 5 meter 5 meter Lämnas 
inte i 
dikena

Grot får inte lämnas på 
skyddszonen

Gödsling 30 meter, 
flygbredd 50 
meter

10–15 
meter

5 meter

Aska 50 meter 10–15 
meter

5 meter

Stubbehandling 
med Urea

10 meter

Växtskyddsmede Växtskyddsmedel används inte på skyddszonerna
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 4 Granskningar enligt skogslagen 
4.1 Granskning av anmälan om användning av skog, förnyelse-

avverkning och beståndsvårdande avverkning
4.1.1 Objekt som granskas före avverkningt 
Alla de figurer enligt anmälan om användning av skog på vilka man på förhand 
har anledning att misstänka avvikelse från skogslagen, eller på vilka åtgärderna 
är begränsade till ett specialobjekt och specialobjektets krav inte enligt tillgänglig 
information har beaktats korrekt, ska granskas i terrängen. Granska figurerna 
enligt anvisningen i avsnitt 3.5. På oavverkade figurer ska du granska riktigheten i 
anmälan om användning av skog. Dessutom ska du bedöma riktigheten i de utförda 
åtgärderna på avverkade figurer. Välj granskningssättet och dela in figurerna enligt 
anvisningarna i punk 3.4. 

Granskning av likåldrig skog 
Fältgranskning av figurer där beståndsvårdande avverkning i likåldrig skog enligt an-
mälan om användning av skog har skett, utförs enligt regionalt övervägande endast 
då avverkningen gäller ett specialobjekt (exempelvis en särskilt viktig livsmiljö enligt 
skogslagens 10 §), eller då Skogscentralen har skäl misstänka att skogslagen inte 
har följts. Dessutom granskas drivningsresultatet vid beståndsvårdande avverkning. 
Granskning av olikåldrig skog beskrivs i avsnittet 4.2.

• Orsakskoder i Bilaga 3 

Anmälningsvisa uppgifter 
För varje anmälan ska du, i enlighet med de texter som öppnas i Maasto-systemets 
meny, bedöma inlämningen, arealens och kartans riktighet, de övriga anmälda 
uppgifterna och de skador på bestånd och terräng som i samband med avverkningen 
orsakats utanför den anmälda figuren.

Livsmiljöer
På alla granskade figurer ska existensen av livsmiljöer uppskattas. Livsmiljöerna de-
finieras enligt den rekommendation för tolkning av 10 § i skogslagen som godkänts i 
verksamhetssystemet. 

Ifall ett livsmiljöobjekt på en figur som granskats före en avverkning inte har anteck-
nats i anmälan om användning av skog är det motiverat att kontakta markägaren 
eller innehavaren av avverkningsrätten så att objektet kan beaktas vid avverkningen. 
Skogslagstiftningen föreskriver ovillkorlig anmälningsskyldighet endast för naturob-
jekt enigt 10 § i skogslagen på vilka man planerar åtgärder, eller som angränsar till 
ett åtgärdsområde. Trots detta ska också bevarandet av andra värdefulla naturobjekt 
främjas genom samarbete mellan Skogscentralen och markägaren. 

Uppdatera vid behov livsmiljöns gränser och uppgifter i skogsdatamaterialet. 

I anmälan om användning av skog som granskas före avverkningen inverkar det här 
också på bedömningen av granskningsfiguren ifall livsmiljön inte har beaktats alls 
i anmälan om användning av skog. (klasserna 1-2 bedömning fel och klasserna 3-4 
kräver anmärkning). 
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Avverkningssätt  
Anteckna det  anmälda  avverkningssättet  om granskningen sker före avverkningen, 
och det sätt på vilket avverkningen skett om granskningen görs efter avverkningen.

Tidpunkt för åtgärden
Datum för avslutat arbete uppskattas i Maasto i fältet tidpunkt för förnyelsearbete 
eller avverkning. Ifall inte ens avverkningsåret är känt lämnar du fältet tomt. 

Om grundytan misstänks vara för liten
Objekt som tagits till granskning efter analys, där man misstänker att gallringsstyr-
kan varit för kraftig.

Figurerna granskas som granskningar av anmälan om användning av skog (gransk-
ningsslag 3 MKI).  

Mät ett systematiskt nätverk av provytor på figuren. Här kan du ta hjälp av ter-
rängspparatens provytefunktion. Mät ett tillräckligt stort antal provytor med relaskop 
för att få ett säkert resultat.

Om grundytan är under eller nära laggränsen, observera också om det finns 
stam- eller rotskador och om de skadade träden kan få resultatet att falla under 
laggränsen.

4.1.2 Anmälningar om användning av skog som granskas efter avverkning
Granskningsobjekten fotograferas huvudsakligen med drönare. 

Objekten väljs ut genom analys och fotograferas med drönare. Tolkningen av 
drönarfotografierna görs som inomhusarbete. Informationen om naturvårdsträd 
produceras genom beståndstolkning. Också skyddszonernas bredd och längd mäts 
utifrån bilden.   

På de här görs också en lätt naturhänsynsgranskning. Naturhänsynen utvärderas 
enligt Skogscentralens anvisningar för granskning av naturhänsyn. 

En eller flera figurer har valts utifrån analys. I fält granskas minst de figurer som 
analysen anger, vid behov också andra figurer i anmälan om användning av skog. 
Lätt naturhänsynsgranskning görs på de granskade figurerna. Avverkningssätt för 
vilka naturhänsyn inte granskas lämnas utanför, eller om avverkningssättet har 
ändrats flyttas de över till rätt avverkningssätt.

Grundläggande information fylls i på samma sätt som anges i avsnitt 4.1. 

Livsmiljöer eller annat som kräver uppmärksamhet

På alla granskade figurer utvärderas existerande livsmiljöer. Livsmiljöerna definieras 
enligt de gällande tolkningsrekommendationerna om skogslagens 10 §. Noggranna-
re anvisningar för att spara livsmiljöer finns i avsnitt 3.6. 

Efter avverkning fästs uppmärksamhet vid avgränsningen av livsmiljön och beva-
randet av livsmiljön vid avverkningen. Vid behov uppdateras skogsdata vad gäller 
livsmiljöns gränser.

Om livsmiljön har behandlats alltför kraftigt beaktas också det vid bedömningen 
av den granskade figuren. Om det handlar om ett objekt enligt skogslagen eller 
naturvårdslagen är granskningen vad gäller skogslagen felaktig.
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Livsmiljöer granskas också i den lätta naturhänsynsgranskningen, det sker enligt 
instruktionerna. Kulturarvs- och rekreationsobjekt som kan kräva uppmärksamhet, 
som fornlämningar, granskas inte i den lätta naturhänsynsgranskningen utan de 
beaktas i skogslagens granskning i bedömningen av den granskade figuren.

Naturvårdsträd   
Också naturvårdsträd beaktas i den lätta naturhänsynsgranskningen. Naturvårdsträ-
den produceras /digitaliseras enligt anvisningar i avsnitt 7.7. 

Naturvårdsträden utvärderas bara på de granskade figurerna, inte på hela stämp-
lingsposten som i den vanliga naturhänsynsgranskningen.  

Vattenvårdskvaliteten
Om det på objektet har gjorts åtgärder som kan påverka vattenvårdskvaliteten, till 
exempel markberedning, utvärderas i den lätta naturhänsynsgranskningen vatten-
vården. Det görs enligt stycke 7.8 i anvisningarna för naturhänsynsgranskning. 

Sammandrag av lätta naturhänsynsgranskning 
Ett sammandrag av den lätta naturhänsynsgranskningen görs enligt anvisningarna i 
avsnitt 7.14.

Utvärdering av granskad figur 
Den granskade figuren utvärderas enligt sitt befintliga skick. Vad gäller naturhänsyn 
beaktas bara de åtgärder som har med den ursprungliga avverkningen att göra. Till 
exempel på bäckobjekt har man i avverkningen sparat en skyddszon och markbe-
redningen är sakligt gjord och naturhänsynen är bra. Om det efter den egentliga 
avverkningen på objektet har gjorts avverkning för hushållsbehov och bäcken inte 
längre har någon skyddszon enligt rekommendationerna så är bedömningen felaktig.   

Andra saker som beaktas vid granskningen
Vid granskningen ska man beakta virke som lämnats kvar i skogen och vid sidan av 
vägen. Då noteras de och vid behov skapas ett övervakningsuppdrag i Kanto. Speciell 
uppmärksamhet ska fästas vid om avverkningen har gjorts på grund av insektsska-
da. Också den närliggande skogen observeras för att upptäcka träd som angripits 
men som inte drivits.    

Vid observationsställena antecknas också eventuell nedskräpning som skett vid 
skogsbruket.

Nytt bestånd 
Om alla åtgärder för anläggande av ny skog enligt skogslagens 8 § har gjorts 
granskas också de åtgärderna enligt avsnitt 4.6.  

4.2 Avverkningar enligt skogslagens 5 §
Granskningar i olikåldrig skog
Avverkningar i olikåldriga bestånd bedöms genom normal mätning per figur (= be-
handlingsområde). På behandlingsområdet väljer du ett representativt provytesam-
pel  (4–8 provytor/behandlingsområde) för att kunna uppskatta beståndsgrupperna 
tillräckligt noggrant. Dela upp beståndet i tre grupper enligt trädslag (tall/gran/ 
löv) och i tre grupper enligt diameter (under 7 cm, 7–16 cm och över 16 cm). Mät 
stamantalet och diametern på en 5,64 meters provyta.
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Om beståndet har en diameter på minst 7 cm och den här metoden ger en grundyta 
som är mindre än minimigrundytan i bilagetabellen till statsrådets förordning 
1308/2013, ska du göra en noggrannare mätning av grundytan på området för att 
ta reda på om om den är för gles och om den enligt lagen borde förnyas. Mätningen 
utförs på de provytor som datasamlaren har placerat på slumpmässiga ställen.

• Orsakskoderna i Bilaga 3

4.3 Avverkningar för ändring av markanvändningsslag 
Vid anmälningar om avverkning för ändring av markanvändningsslag granskas 
att markanvändningen på objektet har ändrats och att det inte längre används för 
skogsbruk. Vilka objekt som ska granskas väljer du i enlighet med Finlands skogs-
centrals granskningsplan.

Om det vid granskning av ett område som anmälts som avverkning för ändring 
av markanvändningsslag, visar sig att markanvändningen inte har ändrats, måste 
du ta reda på om det har uppstått förnyelseskyldighet  och om man har sörjt för 
återväxten.  

Utför vid behov mätningar enligt punkt 3.5.

• Orsakskoderna i Bilaga 3 

4.4 Granskning vid försummelse av anmälan om användning 
av skog

Vid den granskning som görs vid försummelse av anmälan om användning av skog, 
ska du ta reda på det avverkade områdets areal, och om det på avverkningsområdet 
finns speciella objekt som bör beaktas exempelvis naturobjekt. 

Om det handlar om förnyelseavverkning, ska du då du granskar försummelse av 
anmälan kontrollera att man har sörjt för återväxten på området. I samband med 
beståndsvårdande avverkning kontrollerar du att objektet uppfyller bestämmelserna.

Vid behov tas provytor enligt punkt 3.5.

• Orsakskoderna i Bilaga 3 

Bekämpning av rotticka
Alltid då du vet att bekämpning av rotticka har utförts eller inte utförts ska du göra 
en notering om det. 

4.5 Uppföljning av drivningskvaliteten   
Objekten granskas både som hybridgranskningar och som traditionella fältgransk-
ningar. I en hybridgranskning fotograferas objektet med drönare, och medelvärdena 
för beståndet härleds ur den informationen. Dessutom mäts drivningsskador, körspår 
och uttag i terrängen. 

Granskning av avverkningar i likåldriga och olikåldriga bestånd

I olikåldriga bestånd granskas drivningskvaliteten enligt samma princip som i likåld-
riga bestånd, med hjälp av fältdatasamlaren. Avvikande metoder beskrivs nedan. 
Metoder som används endast i olikåldriga bestånd är utmärkta med grönt. Metoder 
som används endast i likåldriga bestånd är utmärkta med blått. 
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I regel granskas utvecklingsklasserna unga och något grövre gallringsbestånd. Välj 
för granskning figurer vars areal är minst en (1) hektar och som har en form där det 
är möjligt att skapa ett normalt nät av körstråk.  

Den gallringsyta som ska bedömas är en skogsfigur. I de bedömningar av drivnings-
kvaliteten vid gallringsavverkningar, som ska göras på basis av skogslagen, sker 
valet av objekt genom slumpmässigt urval med bestämda mellanrum.  

Den gallringsyta som ska bedömas är ett behandlingsområde. I de bedömningar 
av drivningskvaliteten vid gallringsavverkningar i olikåldrig skog, som ska göras 
utgående från skogslagen, sker valet av objekt på basis av prövning. 

På de objekt som ska granskas anmäls utöver grundläggande beståndsva-
riabler alltid också följande 
1. Allmänna uppgifter om avverkningen och samplingen:

• avverkningssätt = olikåldrig avverkning (kod J =plockhuggning) 

• maskin-/skogsarbetaravverkning 

• förhandsröjning 

• avverkningens status 

• tidpunkt för transporte 

• bekämpning av rotticka 

2. Allmänna uppgifter om figuren:

• huvudgrupp

• ståndort

• dräneringsstatus (stenmark 1–3; torvmark 6–9) 

• utvecklingsklass

• huvudträdslag 

• andelen tall, gran, björks 

• beståndets kvalitet

3. Uppgifter om drivningsresultat som ska mätas: 

• stamantal     (st/ha) 

• pgrundyta, beräknas vanligen utgående   
från diametern och stamantalet  (m2/ha) 

• avgång      (st/ha)

• stamskador    (antal/ha)  

• rotskador     (antal/ha)  

• medeldiameter, viktat mot grundytan (cm) 

• övre höjd     (m) 

• körstråksavstånd    (m) 
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• körstråksbredd    (m) 

• körstråksavtryck    (m) 

På torvmark:

• dikeslinjens bredd   (m) 

Mätning av beståndsvariable

Vid granskning av drivningskvaliteten mäts beståndsvariablerna alltid på systema-
tiskt placerade provytor enligt anvisningen i avsnitt 3.5. Provytelinjen placeras så 
att den inte löper i samma riktning som huvuddelen av körstråken, utan tvärs emot 
dem. På torvmark placeras provytelinjen så att den inte löper i samma riktning som 
tegdikena, utan tvärs emot dem. En cirkelprovytas radie är 5,64 meter.

Preciseringar av provytornas placering 

• Skogsdiken och dikeslinjer hör till den figur som ska granskas. Låt inte bli att 
mäta provytorna, och flytta dem inte heller, trots att de kanske stäcker sig över 
dikena.

• Om du vid mätningen av en mittlinje märker att det område som ska mätas, på 
grund av delning eller fel på kartan är klart mindre än förväntat, d.v.s. du har 
använt ett alltför stort avstånd mellan provytorna, ska du mäta kompletterande 
vinkelräta linjer enligt anvisningarna för att få en tillräcklig mängd provytor.

• Om kanten av en provyta går utanför figurgränsen flyttar du provytan en så kort 
sträcka som möjligt så att den i sin helhet ryms på den figur som ska mätas (mät 
endast de provytor vars mittpunkt ligger innanför figuren).

• Om en provyta som enligt anvisningarna ska flyttas från gränsen av det område 
som ska mätas, efter flyttningen kommer att överlappa en annan provyta låter du 
bli att mäta den. 

• Fortsätt provytemätningarna ifall du utgående från mittlinjen inte kan vara säker 
på att skogsvårdsrekommendationerna eller kraven i skogslagen uppfylls.

Cirkelprovytor mäts inte om de infaller 

• på en plats som klassificeras som tvinmark eller impediment

• i en naturlig glänta av minst en ar, från vilken ingen avgång har skett

• i likåldriga skogar på en plats där trädens storleksstruktur på grund av skillnader i 
ståndortens eller beståndets behandlingshistoria markant skiljer sig från den genom-
snittliga storleksstrukturen på figuren.

Stamantal
Räkna ut stamantalet genom att räkna antalet utvecklingsdugliga och i avverkningen 
skadade träd med en diameter på minst 7 cm i brösthöjd (d1,3) på runda provytor 
(radie 5,64 m). När du mäter brösthöjden ska du utgå från trädets groningspunkt. 
Ett träd som räknas med i stamantalet ska vara livskraftigt och minst hälften så högt 
som det dominerande skiktet. 
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Mätning av plantor
På en cirkelprovyta mäts också plantorna, trädslagsvis, men högst 30 st/provyta. 
Plantor närmare varandra än en halv meter räknas inte med. Ta med plantor med en 
diameter under 7 cm och en höjd på minst 50 cm. Plantorna räknas trädslagsvis (de 
enligt bestämmelserna utvecklingsdugliga plantorna: tall, gran, vårtbjörk, glasbjörk, 
asp m.fl.) 

Notera plantorna i två grupper enligt längd (0,5 m–2,5 m och över 2,5 m). 

Registrera vardera längdklassen (trädslag, medeldiameter, medelhöjd och trädklass) 
som en egen rad på datasamlarens nivå för träddata, och klassificera dem enligt 
utvecklingsduglighet genom att använda trädklasser på följande sätt: 

Trädklass 1 = normal, frisk planta, tydlig topptillväxt, färg grön, rak stamform (klass 
enligt modellbilder 1–3). 

Trädklass 3 = stamskadad planta som före avverkningen var utvecklingsduglig (klass 
enligt modellbilder 1–3), men som vid avverkningen skadats så att den inte längre är 
utvecklingsduglig (illa lutande, svår stamskada, toppen bruten 30 cm uppifrån eller 
förlorat 1/5 av grenverket).

Trädklass 7 = död/oduglig planta, icke utvecklingsduglig redan före avverkningen 
(klass enligt modellbild 4). 

I granskningsfigurens tilläggsuppgifter ska du dessutom i ord uppge mängden av 
plantuppslag (plantor under 50 cm) på mätningsområdet i allmänhet (plantmaterial 
finns (rikligt; över 2 000 st/ha, märkbart; 500–2 000 st/ha, inte nämnvärt; under 
500 st/ha).

Också de plantor som hamnar på körstråken noteras enligt ovan stående princip.

Om cirkelprovytan befinner sig på en lucka (högst 0,3 ha) noteras plantorna på 
samma sätt som ovan.

Grundyta
Grundytan räknas utifrån diametermåtten på alla träd på provytan. Till grundytan 
räknas trädklassvis såväl utvecklingsdugliga som skadade träd.

Drivningskvaliteten granskas bara på en figur. Om flera figurer hör till granskningen 
ska grundytan mätas också på dem, speciellt om det finns orsak att misstänka att 
lagens minimikrav inte nås.

Avgång
Avgången (trädklass stubbar) beräknas genom att mäta antalet stubbar av de levan-
de träd som uttagits som gagnvirke eller energived på cirkelprovytorna. Stubbarnas 
diameter på bark ska vara vid vård av ungskog och första gallring, 3 cm och vid 
senare gallringar och vid olikåldrig avverkning, minst 10 cm.

Träd som fällts vid röjning räknas inte med i avgången. 

Övre höjd
Beståndets övre höjd per hektar är det aritmetiska medeltalet av höjden på de hund-
ra grövsta träden. För att bestämma den övre höjden mäter du höjden på det grövsta 
trädet på varje cirkelprovyta med en radie på 5,64 m och räknar ut medeltalet. Vid 
granskningar enligt den temporära finansieringslagen mäter du medelhöjden, liksom 
också vid uppdateringar av skogsdatabasen.



25Finlands skogscentral | Granskningsinstruktion

Medeldiameter 
Medeldiametern viktad med beståndets grundyta får man i samband med bestäm-
ningen av grundytan, utifrån diametermåtten på alla träd på provytan. Samtidigt 
kontrolleras skador på stammar och rötter.

Beståndsskador
Vid granskning av drivningskvaliteten indelas beståndsskadorna i stam- och rotska-
dor. Skador som uppstått ovanför rothalsen, d.v.s. det förmodade kapningsstället, är 
stamskador och resten är rotskador. Skadeprocenten på ett trädbestånd räknas som 
förhållandet mellan skadade träd och alla träd som räknats med i stamantalet.

Ett träd anses vara skadat till följd av drivningen när 

1) veden har skadats eller toppen har gått av, eller

2) trädets bark är sönder (på en björk ytnävern) ända till bastlagret på ett eller  
 flera ställen på ett sammanlagt område av över 12 cm2 under brösthöjd, eller

3) barken har skadats över hela stammen på ett område sammanlagt 30 cm2.

På rötterna beaktar man bara de skador som befinner sig på högst en (1) meter från 
stammens mittpunkt. Skador på rötter som är klenare än 2 cm räknas inte. I övrigt 
är kriterierna för rotskador desamma som för stamskador.  Om trädet har både 
stam- och rotskador registreras det i den klass där beståndsskadan är svårare.

Mätning av körstråk 
Ett körstråk är ett transportstråk för virkestransport, och används både av avverk-
ningsmaskiner och av skogstraktorer eller av kombinationer av dessa. Ett avverk-
ningsstråk är en smalare väg för avverkningsmaskinen när man rör sig och arbetar 
mellan körstråken på området. Avverkningsstråken beaktas inte när man bestämmer 
körstråksvariablerna, utan dessa mäts bara i körstråken. 

Körstråksavståndet och -bredden mäts på objekt som har ett stamantal på över 
600 stammar/ha eller vars stamantal borde ha överskridit detta värde enligt den 
gallringsmodell som använts.

Om stamantalet är under 600 stammar/ha ska du ta reda på om man med den 
gallringsmall som baserar sig på grundytan, på ifrågavarande objekt (huvudträdslag, 
ståndort, övre höjd, medeldiameter) kan avverka beståndet till en hektartäthet på 
600 stammar. 

Om stamantalet enligt skogsvårdsrekommendationerna kan stanna under 600 st/ha: 

• registrera inte körstråksmätningar om det uppmätta stamantalet är <600 st/ha 

• registrera om det uppmätta stamantalet är >600 st/ha. 

Om stamantalet enligt skogsvårdsrekommendationerna inte kan stanna under 600 st/ha

• registrera körstråksmätningarna även om stamantalet är <600 st/ha 
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Bild 2. Principen för placeringen av mätpunkter för trädbestånd och körstråk. 
(bild: Metsäteho). 

Dessutom ska körstråksnätet vara helt eller delvisnytt.Körstråksavståndmätsbarapå-
figurervars areal är minst en (1) hektar och vilkas form gör det möjligt att skapa ett 
normalt nätverk av körstråk. 

Körstråksavståndet mäts med 1 meters noggrannhet, bredden med 10 centimeters 
noggrannhet och spårbildningen med 1 meters noggrannhet. Spårbildningen, eller 
avtrycket, av körstråket mäts alltid på objekten.

Körstråksavstånd
Ett körstråksavstånd är avståndet mellan mittlinjerna på två parallella körstråk. 

För varje provyta mäter du den kortaste räta linje som kan dras genom provytans 
mittpunkt från hjulspårens mittlinje på det närmaste körstråket på ena sidan om 
provytan, till motsvarande på den andra sidan (bild 2). Mät avståndet med ett 
lämpligt mätredskap, exempelvis med ett huggarmåttband. Räkna medeltalet av 
mätresultaten.

Specialfall: 

• Flaskhalsar i körstråksnätet som beror på stämplingspostens form beaktas inte 
när man mäter körstråksavstånd. 

• Om mittpunkten på en provyta hamnar mellan det yttersta körstråket och figur-
gränsen mäts körstråkavståndet inte. 

Preciseringar för mätning på utdikad torvmark

• Ett körstråksavstånd som är smalare än det rekommenderade (>20 m) kan god-
kännas om stråknätet är planerat så att det motsvarar den placering av körstråk 
som rekommenderats för tegbredden på objektet. 

• Körstråk som har öppnats på eller bredvid diken ska också beaktas när man 
mäter körstråksavstånd. 

• Körstråksavstånd mäts på dikade torvmarksobjekt som är oregelbundna till form 
eller dikesnät. På objekt med regelbundet dikesnät kan man beräkna avståndet 
genom att dividera figurens bredd med antalet körstråk. 

Körstråk

Mätning av stråkavstånd

Provytelinje eller mittlinje

Körstråk

Mätning av stråkavtryck 15 + 15 m
Mätning av stråkbredd 5 + 5 m
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Körstråksbredd 
Körstråksbredden är det sammanlagda vinkelräta avståndet från de närmaste träden 
som kantar ett körstråk till stråkets mitt.

 

Bild 3. Mätning av spårbildning på körstråk. 

Utgångspunkten för varje enskild stråkmätning är mitten mellan hjulspåren i det 
körstråk som är närmast  provytans  mittpunkt.  På en sträcka av 10 meter som 
avgränsats mäter man det vinkelräta avståndet från det närmaste trädet på stråkets 
högra respektive vänstra sida till mitten mellan hjulspåren (bild 2) och räknar ihop 
de här två avstånden. 

I olikåldrig mätning av körstråksbredden beaktas också plantor som räknas som 
utvecklingsdugliga: om det längs kanten av körstråket till exempel finns en hel 
grupp plantor som hör till diameterklassen under 7 cm påbörjas mätningen av 
körstråksbredden från den planta som är närmast körstråket. 

Ifall mätsträckan hamnar i en naturlig glänta mäts stråkbredden inte. Ifall det 
finns en korsning på körstråket på den sträcka som ska granskas fortsätter man 
mätningen av variabeln i den gren vars riktning är närmast riktningen av det stråk 
där mätningen inleddes. 

Preciseringar för mätning på utdikad torvmark 

Körstråksbredden mäts inte på körstråk som ligger ovanpå diken. Om körstråket 
ligger bredvid ett dike bestämmer man körstråksbredden genom att räkna ihop 
det vinkelräta avståndet från två träd som kantar stråket på tegsidan till stråkets 
mittlinje (bild 4.) 

Körstråksspår (spårbildning) 
Skador i terrängen mäts på det körstråk som lig- ger närmast en provyta. Som 
startpunkt tar man den punkt mitt emellan hjulspåren på körstråket som befinner 
sig närmast provytans medelpunkt (bild 2). 

Spår eller avtryck 
Mitten mellan hjulspåren

Körstråkets kant

Mit Hjulspårets början och slut ten mellan hjulspåren
Sträckan på vilken stråkspåren ska 
mätas
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På en fastställd sträcka av 30 meter uppskattar man längden i meter av spår som 
är över 10 cm djupa (bild 3). Då räcker det att någotdera hjulspåret är över 10 cm 
djupt. Som spårbildning räknas en sättning som är över en meter.

Bild 4.  Mätning av körstråksbredd och dikeslinjebredd om ett körstråk har öppnats 
bredvid ett tegdike. 
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Bedöm-
ning

Grundyta/
stamantal

Kör-
stråks-
avstånd

Kör-
stråks-
bredd

Be-
stånds-
skado

Ter-
rängska-
dor

Helhetsbe-
dömning

Enligt 
rekommen-
dationerna

Enligt gall-
ringsmallen

19 m 
eller mer

Under 46 
dm (på 
torvmark 
eller 
ytterst 
stenig 
mark 51 
dm)

Högst  
5 % 

Högst 
5 % (på 
torvmark 
högst  
10 %)

Alla variab-
ler goda

Lagenligt Tätare än 
rekommen-
derad övre 
gräns eller 
glesare än 
rek.  

Undre 
gräns 2 m 
2 tätare än 
rek. eller 
glesare än 
rek. till 
laggränsen. 

Under  
19 m

Över 46 
dm (på 
torvmark 
eller 
ytterst 
stenig 
mark 51 
dm)

Över 5 % Över 5 % 
(på torv-
mark10 
%)

Anmärkning 
på en 
eller flera 
variabler

Felaktig Under 
laggränsen

– – Över  
15 %

Över  
20 % (på 
torvmark 
25 %)

Beståndets 
täthet under 
laggränsen 
eller för 
mycket be-
stånds- eller 
terrängska-
dor

Observera lindringen (körstråksvariablerna) jämförd med rekommendationerna och 
gränserna på torvmarkoch gränserna på torvmark samt de förändringar som orsakas 
av punkt 3.10 stenighetsklass.  

Tabell 2. Schablon för bedömning av drivningskvaliteten. 

• Preciseringar av hur bedömningen av drivningskvaliteten görs Bilaga 2 

• Orsakskoder Bilaga 3

Preciseringar för mätning på torvmark 
• På torvmark innebär spårdjup på 20 cm att spåren har skurit genom torven. 

• Spårbildning mäts inte på körstråk som är placerade på ett dike. På körstråk 
bredvid ett dike mäts terrängskadorna, men man beaktar endast spårbildningen i 
hjulspåret på tegsidan. 
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Övriga variabler som ska mätas eller uppskattas 
Förhandsröjning

Koder: 

tomt 

1 = Förröjning har inte gjorts och behov har inte funnits.

2 = Förröjning har inte gjorts även om det hade funnits behov, eller arbetet är   
bristfälligt utfört.

3 = Förröjning har gjorts enligt rekommendationerna. 

Bredden på dikeslinjerna (torvmarker) 

Bredden på dikeslinjerna bedöms i samband med granskningarna av drivningsspår 
på torvmark, ifall dikeslinjerna har huggits upp för iståndsättningsdikning. Den 
rekommenderade bredden på dikeslinjer på sådana objekt som ska iståndsätt-
ningsdikas är 5–6 meter. Ifall bredden är större än rekommendationen och antalet 
kvarblivna träd därför är låg, ska du notera det i fältet för tilläggsuppgifter som 
förklarande faktor till antalet kvarblivna träd.

Om ett körstråk har öppnats bredvid ett dike beräknas bredden på körstråket som på 
bild 4. Dikeslinjens inverkan subtraheras från bredden.

Helhetsbedömning av drivningskvaliteten 

Helhetsbedömningen av drivningskvaliteten görs med en bedömningsschablon. 

Preciseringar av hur bedömningen av drivningskvaliteten görs 

Om avverkningen på ett objekt anmälts som förstagallring och beståndets övre 
höjd passar in i stamantalsmodellerna vad gäller trädslag och bördighet, används i 
bedömningen dessa stamantal för det kvarvarande beståndet istället för grundytan. 
Gallringsmodeller som bygger på grundyta används bara om den anmälda avverk-
ningen är något annat än en förstagallring eller om beståndets övre höjd överskrider 
höjdgränsen för bördighetsklassen i fråga i stamantalstabellerna.

• För helhetsbetyget god krävs att alla kännetecken i bedömningsschablonen är 
goda. 

• Om helhetsbedömningen är: felaktig eller med anmärkning. 

• • Och om felaktig/med anmärkning i helhetsbedömningen beror på 
körstråksvariablerna, ska du notera en noggrannare orsak i tilläggsupp-
gifterna för figuren.

• • Annars ska det finnas fel eller något att anmärka på också vad gäller 
avverkningen eller det kvarvarande beståndet, och då ska du till kritiken foga 
orsakskod och en noggrannare förklaring i ord. 

Bedömning av kvarstående trädbestånd 
Om stamantalet och grundytan är under rekommendationerna, men utgångsbestån-
det har varit klart gruppställt med naturliga luckor kan bedömningen vara god ifall 
den utförda avverkningen i grupperna är enligt rekommendationerna. Det här ska du 
notera i tilläggsuppgifterna.

På dikad torvmark kan det kvarvarande beståndets mängd efter en beståndsvår-
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dande avverkning vara högst 20 procent längre än mängden i punkt A eller B i 
skogslagens förordning. 

Om man har kommit överens med markägaren om avvikande gallringsstyrka noteras 
den informationen. Överenskommelsen om den kraftigare gallringen ska göras med 
markägaren i förhandsanmälningsskedet. Det vore bra om saken framkommer till 
exempel i anmälan om användning av skog eller annat dokument. Bedömningen 
görs ändå i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna. 

På torvmark 

• Ett oskött torvmarksobjekt kan med avseende på beståndets täthet anses vara 
gott, även om virkesmängden faller mellan den rekommenderade gränsen och 
laggränsen. Med ett oskött objekt avses att beståndet på objektet är gruppställt 
och naturligt luckigt. Dessutom har en betydande del av beståndets struktur varit 
icke-utvecklingsduglig glasbjörk. 

• • Att beståndet är oskött avser inte i det här fallet objekt som varit övertäta 
i utgångsläget. Notera i tilläggsuppgifterna: oskött, gruppställt, luckigt. 

• En bredd på dikeslinjen som avviker från rekommendationen (5–6 m) påverkar 
inte helhetsbetyget för drivningskvaliteten. Om linjerna har gjorts för breda syns 
detta emellertid sannolikt i det kvarlämnade beståndets totaltäthet. 

4.6 Skogsförnyelse och åstadkommande av ett nytt bestånd
Granskningarna ska helst göras på våren och försommaren innan gräset börja växa. 

Granskningen utförs bara på en figur. I regel ska den utföras på den största figuren 
med naturlig förnyelse som ingår i anmälan om användning av skog. Dess areal ska 
vara minst 0,5 ha. I sådana fall då en figur med naturlig förnyelse till exempel har 
avverkats/verkställts som en mindre areal eller om det finns något annat godtagbart 
skäl att inte mäta figuren ska man för granskning välja den största förnyelsefiguren 
oberoende av förnyelsemetod.  

Samla på de andra förnyelsefigurerna i mån av möjlighet enbart skogsdata och 
uppdatera dessa data i systemen. Om anmälan om användning av skog innehåller 
bara en figur, där markanvändningsslaget har ändrats till exempel till åker, ska 
ingen förnyelsegranskning göras, utan man byter till granskningsslag 7 eller gör en 
granskning av ändringen av markanvändningsslag enligt stycke 4.3.

I granskningarna kontrollerar man om skogslagen följts och samlar samtidigt 
information om åtgärdernas och plantskogarnas kvalitet. Mätningarna utförs som 
systematiska mätningar enligt stycke 3.5. Informationen som samlas in ges till 
aktörernas användning för deras kvalitetsarbete.

Om en figur i anmälan om användning av skog inte motsvarar skogsdatafiguren 
kopieras skogsdatafiguren till granskningsfigur. Vid granskning av åtgärder för 
att anlägga ett nytt plantbestånd enligt 8 § ska figuren inte delas in i delfigurer. 
Granskningen bygger på den förnyelseavverkade figuren och åtgärderna på den. 
Granskningsfiguren justeras så att den följer den avverkade ytan, och bedömningen 
görs för åtgärderna på denna figur. 

Om det handlar om övervakning av skogslagen enligt avsnitt 4.9, tidsfristen har 
löpt ut, delas figuren in i mindre delar och de mängder glasbjörk som lagen tillåter 
räknas med som kompletterande trädslag.   
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Räkning av plantor på provytorna 
De plantor som noteras på provytorna ska vara för växtplatsen lämpliga eller kom-
pletterande plantor som avses i 8 a § i statsrådets förordning 1308/2013. Med planta 
avses ett träd med en stamdiameter (d 1,3) på högst 7 centimeter. Mätningarna på 
provytan görs på plantor som är tänkta att bli kvar. Det kan tolkas som att det gäller 
stammar som skulle lämnas kvar vid gräs- och slyröjning enligt skogsvårdsrekom-
mendationerna. Plantorna räknas trädslagsvis på provytorna, döda plantor räknas 
bort. En död planta är en som inte har en enda levande gren. Döda är också plantor 
som är så skadade att de inte kan fortsätta leva under den tillväxtperiod som följer 
på värderingsåret.   

Om plantor växer på mindre än 0,5 meter från varandra räknas bara en av plantorna 
med i provytans plantantal. Plantor med höjd under 10 centimeter räknas inte. På 
ytor som förnyats naturligt eller genom sådd och som granskats mindre än tre år 
efter avverkningen kan under 10 centimeter höga plantor räknas som utvecklings-
dugliga plantor. T.ex bra markberedningsresultat och plantor synliga.

Om det på en provyta i en barrträdsplantskog finns tillräckligt finns tillräckligt 
många beståndsplantor läses lövträd, också vårtbjörk, som trädklass 13. Överflödigt 
bestånd som är tänkt att avlägsnas i samband med plantskogsröjningen läses som 
trädklass 13. 

Om barrträdsbeståndet är under den rekommenderade tätheten kan vårtbjörkar 
räknas med:

En lövträdsplanta i barrträdsdominerad plantskog räknas som en utvecklingsduglig 
planta om höjdskillnaden mellan plantorna är inom tabellen nedan.

Grafen visar vilken längd och vilket avstånd till en lövträdsplanta en utvecklingsdug-
lig barrträdsplanta ska ha för att läsas som utvecklingsduglig.

Till exempel får ett lövträd (trädklass 5) vara högst 30 cm högt om det växer högst 
en meter från en 30 cm hög tallplanta. På två meters avstånd får den vara 60 cm 
o.s.v. Högre plantor läses som trädklass 13.

Längden på en godtagbar kompletterande vårtbjörk jämfört med en naturplanta/
odlad planta, när planantalet blir under rekommenderad täthet i en 8 §-granskning. 
Plantor som är högre än kurvornas riktvärden läses som trädklass 13. 

0,3

0,5

1

1,3

1,5

11,5 1,5 2 2,5 3 avstånd från 
plantans bas, m

Minimihöjd i terräng-
systemet 0,1 m 

På 3 m avstånd kan  
lukea 0,1–0,9 m höga 
björkplantor räknas 
som kompletterande.På 2 m avstånd kan 

0,1–0,6 m höga björk-
plantor räknas som 
kompletterande.

På 1 m avstånd kan 
0,1–0,3 m höga björk-
plantor räknas som 
kompletterande och 
utvecklingsdugliga.

På mindre än 0,5 
m avstånd räknas 
plantorna som 
trädklass 13

plantans höjd, m
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Räkning av glasbjörk 8§
Glasbjörk på mineraljord rekommenderas inte direkt i skogsvårdsrekommendatio-
nerna, men den godkänns till exempel på torvmark. Barrträd är dock ekonomiskt 
värdefullare. 

Om det inte gäller övervakning av skogslagen bör glasbjörk räknas som trädklass 13. 

Planteringskvalitet 
Provytans storlek 
Antalet plantor och markberedningspunkter mäts på en cirkelprovyta vars radie är 
3,99 m (ko-efficienten 200). På objekt för sådd och naturlig förnyelse kan antalet 
plantor mätas på mindre provytor (t.ex. radie 2,52 m, koefficient 500). Vid behov 
använder man en större provyta. 

4.7 Förnyelse, bedömning 
Om anläggande av plantbestånd inte har påbörjats och det gått mer än 3 år sedan 
avverkningen markeras figuren som ej påbörjad och bedöms som felaktig eftersom 
förnyelseåtgärderna ej påbörjats inom tidsfristen. 

Om förnyelsearbetena inte har hunnit verkställas fullt ut markeras figuren som ej 
färdig och det påbörjade arbetet bedöms. T.ex. figuren har justernats, de justerade 
ställena räknas.

Åtgärder för naturlig förnyelse kan ses som färdiga om marken är beredd och det 
finns tillräckligt med fröträd, eller om det redan uppkommit plantor. 

Arbeten som anmälts med anmälan om användning av skog 
Med Maasto-programmet kontrollerar man om förnyelsen genomförts i enlighet med 
anmälan om användning av skog eller om man avvikit från vad som anmälts.

Hyggesrensning 
Med bedömning av hyggesrensningen avses bedömning av hyggesrensningen av 
förnyelseytan. Bedömningsskalan är följande: 

Inte utförd och inget behov  = Det har inte funnits något röjningsbehov före förnyel-
sen.

God = Arbetet har utförts så att slutresultatet följer skogsvårdsrekommendationerna 

Att anmärka = Försummelser i hyggesrensningen orsakar tydligt tillväxt- och kvali-
tetsförluster eller äventyrar plantbeståndets tidiga utveckling  

Inte utfört trots behov = Ingen hyggesrensning har gjorts

Felaktig = Hyggesrensningen har utförts så dåligt att det leder till att plantbeståndet 
nu eller senare blir så glest att det inte fyller lagens krav.  

Gräsbekämpning 
Bedömningsskalan är följande: 

Inte utfört och inget behov = Vid tidpunkten för granskningen finns inget behov av 
gräsbekämpning.

God = Gräsbekämpningen har utförts så att slutresultatet följer skogsvårdsrekom-
mendationerna. 
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Att anmärka = Brister i gräsbekämpningen leder till ett plantbestånd som är glesare 
än rekommendationen men som fyller lagens krav.  

Inte utfört trots behov = Bristen på gräsbekämpning leder nu eller senare till att 
beståndet blir så glest att det inte fyller lagens krav.

Felaktig = Gräsbekämpning är nödvändig men har inte utförts.

Slybekämpning 
Inte gjorts och inget behov = Slyröjning behövs inte 

God = Slyröjningen har genomförts så att slutresultatet följer skogsvårdsrekommen-
dationerna. 

Att anmärka = Försummelser av slyröjningen orsakar klara tillväxt- och kvalitetsför-
luster eller äventyrar plantbeståndets tidiga utveckling. 

Inte utfört trots behov = Bristfälligt utförd slyröjning leder till att plantbeståndet blir 
så glest att det inte fyller lagens krav. 

Felaktig =  Brister i slyröjningen leder till att plantbeståndet omedelbart blir så glest 
att det underskrider lagens krav. 

Markberedning 
Granskningsområdets vattenhushållning bedöms inte i den här punkten, utan den 
antecknas i sin helhet i datasamlaren i fältet vattenskydd (Fyll i vattenskyddstabel-
len).   

Markberedningsmetod och markberedningens tillräcklighet
I den här punkten bedöms markberedningsmetoden figurvis enligt skogsvårdsre-
kommendationerna. Om marken är stenig ska stenighetsklassen i punkt 3.10 beaktas 
i bedömningen.

Med tillräcklig markberedning menas att det finns dugliga markberedda ställen i 
den mängd som odlingstätheten kräver. Betygsätt markberedningsställena i Maasto: 
markberedning st/ha. Uppgifterna noteras också per provyta. 

Vid avlånga markberednings- och harvningsspår strävar man efter att tolka dugliga 
odlingspunkter med ungefär en meters mellanrum. 

Räkna dock högst 15 markberedningsställen på en provyta med 3,99 meters radie 
(50 m²), alltså 3 000 st./ha.

Som dugliga högar räknas flacka eller avlånga 10–20 cm tjocka upphöjningar. Högen 
görs så låg att plantans rotklumpar når humuslagret under högen. 

Figurvis bedömning av markberedningen 
Inte gjord och inget behov = Markytan behöver inte behandlas 

God = Markberedningsmetoden och det utförda arbetet motsvarar kraven på 
växtplats, vattenhushållning, vattenvård, beaktande av naturvärden, markytans plant-
sättningsegenskaper, planttäthet, tålighet mot skador och minimering av eftervård. 

Att anmärka = Markberedningsmetoden och det utförda arbetet motsvarar inte de 
ovannämnda kraven. De dugliga  odlingsställenas  täthet är under rekommendatio-
nerna. Felaktigt utförd markberedning leder till en plantskog som är glesare än vad 
som rekommenderas men som fyller lagens krav.  
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Inte utförd trots behov = Markberedning är att rekommendera, men har inte utförts.

Felaktig = Markberedningsmetoden och det ut- förda arbetet leder till att plantsko-
gen antingen genast eller senare blir så gles att den inte fyller lagens krav. Det är så 
glest mellan de dugliga odlingsställena att det inte fyller skogslagens krav.

Vattenskydd 

Vattenskyddet bedöms enligt den markberedningsmetod som använts på objektet 
och enligt objektets egenskaper, till exempel om förnyelsefiguren gränsar till ett vat-
tendrag eller om det vid markberedning finns en koppling till vattendrag (via diken).  
Vattenskyddsåtgärderna ska i regel vidtas innanför en förnyelsefigur. Vattenskyddet 
bedöms som utmärkt eller gott om de åtgärder som vidtagits på objektet följer ned-
anstående. I övriga fall är bedömningen nöjaktig eller svag. Dessutom ska du i fältet 
för tilläggsuppgifter skriva in en tilläggsutredning om bristerna i vattenskyddet. Om 
vattnet i ett markberedningsområde har letts ut direkt i diken, sjöar eller vattendrag 
utan sedimenteringsbassänger, ytavrinningsfält eller grävavbrott ska du alltid nämna 
det i fältet för tilläggsuppgifter. 

Vid harvning ska man alltid lämna avbrott i markberedningen i harvfårorna, särskilt 
på lutande mark. På sluttningar ska harvningen göras vinkelrätt mot sluttningens 
riktning. 

Vid fläckupptagning, fläck- eller vändhögläggning bildas det sällan enhetliga kanaler 
som leder vatten. Med de här metoderna är därför är risken liten för problem med 
vattenskyddet.

Av markberedningsmetoderna orsakas den största urlakningen av fasta partiklar och 
näringsämnen vid dikningshögläggning och högläggning med fåror. Högläggning 
med fåror används för att leda ytvattnet, men syftet är inte att dränera området som 
vid dikningshögläggning. 

På objekt som ska högläggas med fåror och dikning samt på objekt som ska plogas 
är rekommendationen att man lämnar grävavbrott i fårorna och dikena och gör 
slamgropar med minst 50 meters mellanrum. Fåror och diken får inte direkt förenas 
med fungerande avloppsdiken, åar, bäckar och andra vattendrag. Det är rekommen-
derat att lämna kvar stenar och liknande hinder i fårorna och di- kena för att bromsa 
vattenflödet. Man ska undvika att i onödan rensa dikena och gräva onödigt djupa 
diken på en markberedningsyta. Dikenas grävdjup ska beaktas. Vattnet leds bort 
från förnyelseytan antingen via sedimenteringsbassänger eller via ytavrinningsfält. 
På objekt där man utför dikningshögläggning ska man helst leda bort vattnet från 
området via ytavrinningsfält. 

4.8 Bedömning av förnyelsen
I bedömningen av granskningsfigurerna:

God = Antalet utvecklingsdugliga plantor följer skogsvårdsrekommendationerna, 
bedömningen i alla underkategorier i stycket 4.7 är god, eller ej gjorts, behov finns ej 
eller det finns anmärkningar på högst två. Ingen får vara felaktig. Naturhänsyn har 
tagits i förnyelsen på det sätt som skogscertifieringen och skogsvårdsrekommenda-
tionerna förutsätter. 

Att anmärka = Antalet utvecklingsdugliga plantor avviker från rekommendationer-
na men fyller lagens krav, eller det finns fler än två anmärkningar eller högst en 
bedömning som felaktig enligt stycke 4.7. Eller det finns brister i naturhänsynen och 
vattenskyddet.
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Felaktig = Antalet utvecklingsdugliga plantor är under lagens krav eller det finns 
två eller fler moment som bedömts som felaktiga enligt stycke 4.7. Eller det finns 
lagstridigheter när det gäller naturhänsynen.  

I bedömningen av naturlig förnyelse bedömer man vilken verkan åtgärderna har haft 
på hur det naturliga planuppslaget lyckas. Vid naturlig förnyelse beaktar man också 
fröträdens inverkan på förnyelseresultatet. 

Vid naturlig förnyelse ska åtgärderna för att anlägga ett nytt plantbestånd vara 
gjorda tre år efter att avverkningen slutförts. I bedömningen beaktas till exempel 
vid avverkning i fröträdsställning huruvida markberedning har utförts, om det finns 
tillräckligt många fröträd och om de är av tillräckligt bra kvalitet. Fäst dessutom 
särskild uppmärksamhet vid hur mycket gräs det finns på figuren. Om man redan 
kan skönja ett plantuppslag bedöms resultatet som gott. Antalet plantor behöver 
alltså ännu inte nå upp till skogsvårdsrekommendationerna. Om de ovan nämnda 
punkterna inte uppfylls blir bedömningen åtminstone Att anmärka, och om det ser 
ut som att det inte finns förutsättningar för ett lyckat resultat så blir bedömningen 
Felaktig, med orsaken att det inte finns förutsättningar för naturlig förnyelse.

Vid skärmhuggning borde det finnas ett plantuppslag redan i samband med avverk-
ningen, och om det inte finns tre år efter avverkningen bedöms figuren som felaktig. 
Vid skärmhuggning krävs ingen markberedning. 

Obs. I fältgranskningen bedöms situationen som man ser på platsen. Till exempel: I 
anmälan om användning av skog har man angett naturlig förnyelse och ingen mark-
beredning. I granskningen upptäcks att objektet har vuxit igen med gräs  så att ett 
naturligt plantuppslag inte är möjligt. Resultatet bedöms som felaktigt, med orsaken 
fel förnyelsemetod. Förklara i tilläggsuppgifterna vad om har gått fel och vad som nu 
bör göras för att åstadkomma ett plantbestånd.

Vid plantering och sådd bedöms hur väl den rekommenderade skogsodlingskedjan 
har genomförts, och man förutser hur eventuella försummelser kommer att påverka 
plantantalet och plantbeståndets utveckling. 

Om bedömningen på något delområde eller i helhetsbedömningen faller till felaktig 
eller att anmärka, ska beslutet motiveras både med orsakskod och i tilläggsuppgif-
terna.  

I fältet för ytterligare information antecknas åt skogsägaren vilka skogsvårdsåtgär-
der som behövs i framtiden (inom cirka 5 år). 

4.9 Övervakning av skogslagen 
Om det finns skäl att misstänka att plantbeståndet inte fyller minimikraven i 
skogslagen och tidsfristen för förnyelsen snart löper ut, så räknar man på provytorna 
också de kompletterande trädslagens plantor. 

Man räknar de utvecklingsdugliga plantorna av de kompletterande trädslag som 
avses i statsrådets förordning 1308/2013. Kompletterande plantor kan räknas med 
ända tills plantornas maxantal 

(3 000 st/ha) på provytan nås. Normalt är de kompletterande plantornas andel 
högst 20 %, men i Lappland kan 50 % glasbjörk räknas med. Andelen kompletteran-
de plantor räknas på det totala plantantalet på figuren (eller delfiguren) (inte per 
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provyta). I datasamlaren och datasystemet märker man inte ut fler kompletterande 
plantor än vad som är tillåtet enligt statsrådets förordning 1308/2013. Vid behov 
avgränsas en del av figuren med tillräckligt många plantor till en egen delfigur.

Vid behov skiljs en del med tillräckligt många plantor av till en egen delfigur.

Livsmiljöer
Om du i samband med en granskning av skogsförnyelse upptäcker att en livsmiljö 
har förstörts redan vid avverkningen, ska du notera det i dataposten för ifrågavaran-
de granskning av anmälan om användning av skog. Ifall anmälan om användning 
av skog i det här fallet inte tidigare granskats ska du anteckna prövning som val av 
objekt. Uppgifterna om livsmiljöer fylls i enligt anvisningen i avsnitt 3.6. 

5 Granskning av planer och verkställande av 
ansökningar enligt kemera-lagen och  
beskogningslagen 

Lagen om temporärt stöd för beskogning, granskningen sker enligt samma principer.

5.1 Allmänna anvisningar för kemera-granskningar 
Ta reda på de variabler som behövs för att registrera skogsdata på granskningsfigu-
ren. 

Vid granskningar som grundar sig på sampling ska du granska hela projektet om 
ingen annat sägs om det arbetsslag som granskningen gäller. Vid prövningsbaserad 
granskning granskar du de figurer som behövs för att klargöra situationen. Samma 
variabler mäts vid sampelgranskning och prövningsbaserad granskning. Vid val av 
mätmetod ska du beakta vilka anvisningar som ges i kapitel 3, punkterna 3.2–3.5. 

Kontroll av mängden 
Om du på plats i terrängen märker att projektet är mindre än vad som är anmält, 
ska du notera skillnaden som en separat del. En skillnad i areal som kan bero på 
olika mätmetoder kan vara högst 10 % av arealen.

Klart skönjbara avgränsningsfel avskiljs alltid som separata delfigurer enligt punkt 
5.5. Vid granskningen bedöms också mängden finansierat material. När stödet 
betalas ut enligt faktiska kostnader ska du kontrollera verifikaten enligt anvisningen 
i punkt 5.2.

Bedömningen vid kemera-granskningar 
Enligt finansieringslagen ska arbetena vara ändamålsenliga såväl ekonomiskt som  
med tanke på naturen och miljövården. Därför ska du vid bedömningen av ett objekt 
beakta både den skogsvårdsmässiga kvaliteten och finansieringsberättigandet. Ett 
arbete som skogsvårdsmässigt är bra kan vara sådant att det inte berättigar till 
finansiering, men ett finansieringsberättigat arbete kan inte vara skogsvårdsmässigt 
bristfälligt.   

1. God 

Arbetet är finansieringsberättigat och kvaliteten är skogsvårdsmässigt god (utfört 
enligt skogsvårdsrekommendationerna och enligt de professionella skogliga aktörer-
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nas verksamhets- och kvalitetssystem). Bedömningen kan också vara god i sådana 
fall där objektets kvalitet har försämrats efter arbetet, men inte på grund av fel eller 
försummelser i arbetet (t.ex. hjortdjursskada eller annan naturskada).

2. Finansieringen ska ändras 

Arbetet är finansieringsberättigat, men det utförda arbetet avviker på ett sådant sätt 
från det som presenterats i ansökan, att finansieringen måste ändras. 

3. Felaktig

Arbetet uppfyller inte finansieringsvillkoren men kvaliteten kan vara skogsvårdsmäs-
sigt god (i enlighet skogsvårdsrekommendationerna).

4. Inga granskningsobservationer 

5.2 Granskning av verifikat: dokument som ska granskas och 
faktiska kostnader 

Syftet med granskningen av verifikaten 
Genom att granska verifikaten försäkrar vi oss om att de kostnader för projektet som 
presenterats Skogscentralen som grund för utbetalningen av stöd följer villkoren i 
författningarna och  i finansieringsbeslutet, att de tidsmässigt och sakmässigt hör 
till projektet och att de består av utgifter som stödtagaren (skogsägaren och/eller 
projektverkställaren) har haft för projektet. 

Dokument som ska granskas 
Vid granskning  av  planer granskas  innehållet i en projektplan, ansökan om finan-
siering med bilagor, kostnadsberäkningen och projektutredningen i Riihi-systemet.

Vid granskning av verkställigheten går du igenom ansökan om finansiering för 
verkställande med bilagor, verkställighetsutredningen, projektutredningen i Riihi-sys-
temet, det preliminära finansieringsbeslutet och de verifikat som hör till projektet. I 
samband med granskningen av verkställandet granskas också planen (se granskning 
av planen). 

Granskning av verifikat
Utifrån sampling eller prövning granskas försäljningsfakturorna som verkställaren 
skickat till projektets delägare. Försäljningsfakturorna granskas så att de täcker 
minst 50 % av projektets totala kostnader.

Skogsrådgivaren bedömer ändå kostnadernas riktighet i förhållande till vad som 
gjorts i terrängen.

Uppgifterna i försäljningsfakturorna jämförs med de anmälda kostnaderna, med 
observationerna i fältgranskningen och med finansieringslagens villkor, och utifrån 
det bedöms kostnadernas riktighet och ändamålsenlighet. Dessutom bedömer man 
om projektets kostnader motsvarar den allmänna kostnadsnivån. Om de inte gör det 
ska det motiveras.

Om det i granskningen upptäcks kostnader som inte berättigar till stöd ska dessa 
dokumenteras så specifikt som möjligt (t.ex. med verifikat) för fortsatta åtgärder.

Verifikat som ska granskas utgående från verkställighetsutredningen  

Originalfakturor som stödtagaren betalat 

Entreprenörs- och materialfakturor som skogsägaren och/eller projektverkställaren 
betalat. 
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Projektslag som ska granskas
Samprojekt (ex. Iståndsättningsdikning, Byggande av skogsväg, Naturvårdspro-
jekt) 

På basis av sampling eller prövning ska du granska de försäljningsfakturor som 
verkställaren har sänt till delägarna i projektet. Granska att de fakturor som hänför 
sig till projektet täcker minst 50 % av totalkostnaderna för projektet.

Övriga arbetsslag
Vitaliseringsgödsling 

Granska kostnaderna för näringsanalys och gödslingsmedel i sin helhet utgående 
från de fakturor som stödtagaren (skogsägaren och/eller verkställaren av projektet) 
har betalat.

I övriga fall granskar du kostnaderna enligt anvisningarna ovan.

• Orsakskoderna i Bilaga 3 

5.3 Granskning av skötsel- och underhållsskyldighet 
Skötsel- och underhållsskyldigheten rörande skogsförnyelse, byggande av skogsväg 
och iståndsättningsdikning, bedöms på basis av finansieringslagen och därtill 
hörande föreskrifter. Också i  samband  med  vanliga  granskningar ska du bedöma 
om skötsel- och underhållsskyldigheten är uppfylld. Granskningsobjektets skick och 
behov av skötselåtgärder bedöms vid väg- och dikesprojekt på en tregradig skala: 
god, att rekommendera och nödvändig. Vid förnyelsegranskningar är skalan god, att 
anmärka och felaktig.

Granskningsresultatet är gott när man skött eftervårdsskyldigheten tillräckligt 
bra och/eller det inte går att påvisa något behov av förbättringsåtgärder när man 
beaktar skyldighetens giltighetstid. 

När resultatet är ”att rekommendera” eller ”att anmärka” har man observerat 
skötselbehov som inte direkt hotar målet med den finansierade åtgärden, men som 
eventuellt kan göra det inom en snar framtid. Det är fråga om information till parter-
na om vad som bör göras för att objektet ska hållas fungerande/utvecklingsdugligt 
åtminstone under den tid som skyldigheten gäller. Man kan inte ålägga någon 
att vidta de rekommenderade åtgärderna, och de övervakas inte med uppföljande 
granskningar. 

Med nödvändiga och felaktiva åtgärder avses skötselbehov där försummelser av 
underhåll och skötsel har lett till att den finansierade åtgärden har förlorat eller 
omedelbart riskerar att förlora som betydelse. Då kan man kräva att stödtagaren vid-
tar specificerade åtgärder eller så kan stödet återkrävas (15 § i finansieringslagen). 
Ge stödtagaren en tidsfrist som beaktar tidpunkten för granskningen och åtgärder-
nas omfattning (max ett år). En uppföljande granskning görs för att kontrollera att 
åtgärderna har vidtagits.

• Orsakskoderna i Bilaga 3

Förnyelse av skog 
Objekten fotograferas huvudsakligen med drönare.  

Ta först reda på om åtgärderna har slutförts enligt anmälan om verkställande, 
avgränsning och yta. Redigera den granskade figuren enligt verkställda åtgärder. 
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Granska om plantbeståndet är utvecklingsdugligt och om de nödvändiga åtgärderna 
för att säkra plantbeståndets tidiga utveckling har vidtagits (bl.a. gräs- och slybe-
kämpning, dränering) och att det ej finns ett omedelbart behov av skogsvård inom 
de fem närmaste åren.

Skogsvägar
Bedöm om vägen har bibehållit sin användbarhet. Det ska finnas ett tydligt slitlager 
(tillräcklig grusning) och körbanans yta ska vara tillräckligt jämn (vägen är sladdad). 
Vägkanterna och vändplatserna ska vara röjda och dräneringsdikena och trummorna 
ska fungera. Användningen av vägen får inte vara begränsad exempelvis på grund av 
att den har vattendränkts, att vägbankar har rasat eller att vägkroppen har skadats. 
Vägen ska direkt ansluta sig till ett vägnät som året runt möjliggör transporter som 
behövs för skogsbruket, men under tjällossningen kan trafiken begränsas.

Iståndsättningsdikning 
Huvudbetoningen ska ligga på kartläggning av behovet av vård av plantskogar och 
ungskogar samt att vattnet flödar fritt i diken. I beredningen utnyttjas skogsdata 
med vilken man får en bild av dikningsområdets ungskog och kan rikta in gransk-
ningen. Utförs som riktade granskningar på större områden enligt förhandsförbere-
delserna och samtidigt kompletteras skogsdata.

Vattnet ska kunna flöda fritt i dikena, dikesöver- gångarna ska vara brukbara och 
dikestrummorna ska fungera oklanderligt. Trädbeståndet ska till största delen vara 
skött så att dräneringsåtgärderna är till nytta. Fäst särskild uppmärksamhet på 
vården av plantbestånd och klenare gallringsskog.

Vattenskyddskonstruktionerna ska  fungera enligt de givna förutsättningarna och 
det ska finnas marginal för slam i slambassängerna. Ifall du på projektområdet 
upptäcker en olägenhet som sträcker sig till ett vattendrag eller som omedelbart 
hotar detta, krävs det alltid korrigerande åtgärder.

Vård av ungskog
På figurer i dessa projekt har man genom satellitanalys observerat trädlösa områ-
den. Utred om stöd har fåtts för vård av ungskog och om en del har kalavverkats 
eller om deras användningsform till någon del har ändrats så att där har uppstått 
trädlösa områden. Detta kan leda till att man måste överväga återkrav av stöd med 
hänvisning till eftervårdsskyldigheten som nämns i finansieringslagen.

Projektet granskas genom ett fältbesök endast om man utifrån förhandsgranskning-
en konstaterar att tröskeln för återkrav skulle överskridas men att arealen inte kan 
fastställas entydigt. Innan ett slutligt beslut om fältbesök fattas ska man kontakta 
en expert på finansiering och granskning angående fallet.

Vitaliseringsgödsling av skog
Efterföljandet av vård- och underhållsskyldigheten efter vitaliseringsgödsling överva-
kas med hjälp av tolkning av satellitbilder som jämförs.

5.4 Tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog   
I sampelgranskningarna enligt finansieringslagen granskas alla figurer åtminstone 
okulärt. I prövningsgranskningarna granskas bara de figurer där man har skäl att 
tvivla på att de fyller kriterierna. 
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Förberedande åtgärder, överföring och meddelande 
Förhandsmeddelande om granskning och hur det dokumenteras beskrivs i punkt 2.1 
Meddelande om granskning. 

Kontrollera datum på finansieringsbeslutet för att bedömningen redan vid utförandet 
av granskningen ska svara mot de kriterier som gällde vid ifrågavarande tidpunkt.

Granskning av planen 
Finansieringsansökningarna granskas enligt prövning om skogsdata ger skäl att 
misstänka att finansieringsvillkoren inte fylls. (Närmast om medeldiametern är över 
finansieringsvillkoren). Före fältgranskningen har man förhandlat om saken med 
upprättaren.

Arealer 
Vid tidig vård av plantskog ska objektet ha en areal på minst 1 hektar, och vid vård 
av ungskog minst 2 hektar. Minsta enskilda separata figur ska vara minst 0,5 hektar. 
Figuren kan vara mindre än 0,5 hektar om den gränsar till en godkänd figur med 
samma arbetsslag. 

Om minimiarealen för ett projekt inte uppfylls godkänns inte heller de figurer som 
uppfyller finansieringsvillkoren för projektet. Orsakskoden är att arbetet på figuren 
är korrekt men att projektets areal inte uppfylls. Motivera i tilläggsuppgifterna varför 
också de figurerna har fått avslag. 

Provytor 
Hur granskningssättet för ett projekt/en figur ska väljas beskrivs noggrannare i 
punkt 3.5, mätning av provytor. 

Vid vård av ungskog mäter man vanligen variablerna på cirkelprovytor med en radie 
på 3,99 m och registrerar dem på trädnivå. Är beståndet glest rekommenderas det 
att använda en radie på 5,64 meter (koefficient 100).  Vid tidig vård av plantskog kan 
stamantalet och avgången mätas på en mindre cirkelprovyta (t.ex. med radien 1,78 
m och koefficienten 1 000). Då måste antalet vid registreringen omvandlas i enlighet 
med Maasto-programmet (koefficienten 200). 

Provytans mittpunkt  markeras  i  terrängen med fiberband. En enskild provyta kan 
flyttas så mycket i färdriktningen att den går att mäta, eller så lämnas den bort ifall 
den hamnar på ett sådant ställe att den inte är representativ för figurens särdrag, 
och dess betydelse vore beaktansvärd med tanke på bedömningen.

Mätningstidpunkt 
Sträva efter att utföra mätningarna så snart som möjligt efter att verkställighet-
sutredningen har lämnats in. Om det blir en växtperiod mellan inlämnandet av 
verkställighetsutredningen och mätningstidpunkten drar du av tillväxtens inverkan 
fån mätresultaten. 

Huvudträdslag och de beståndsvariabler som ska registreras
Det trädslag till vars fördel avverkningarna och skötselåtgärderna görs, eller vars 
andel är störst vad beträffar beståndets virkesproduktion och grundyta/stamantal. 

Beståndsdata sparas för varje trädslag. Huvudträdslaget kan vid behov väljas per 
provyta för att definiera medelhöjd, stamantal och andra uppgifter. (i fall där man 
inte kan avgöra figurens huvudträdslag innan man inleder granskningen eller där 
det inte finns med på provytan). I oklara fall kan man fastställa huvudträdslaget 
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med hjälp av mellanbladen för bestånd och beståndsdelar i Maasto-programmet 
under eller efter mätningen. Då går det lättare att konstatera faktorer som påverkar 
bedömningen och det eventuella behovet av delfigurer, och skogsdatauppdateringen 
är exaktare.   

Medelhöjd 
Vid tidig vård av plantbestånd bestämmer du medelhöjden på provytan av de stam-
mar vars höjd är minst hälften av huvudträdslagets medelhöjd.  

Bilden nedan visar hur stamantalet i det kvarvarande beståndet räknas utifrån 
huvudträdslaget på respektive provyta. (Bild) 

Vid behov mäter du höjden på de tre plantor av huvudträdslaget som befinner sig 
närmast provytans mittpunkt.

Deras medeltal är medelhöjden för stammarna på provytan. Medelhöjden på huvud-
trädslaget i det kvarstående beståndet ska efter utfört arbete vara minst 0,7 meter 
och högst 3 meter. Höjden kan mätas med en provytestav, och det är bra att märka 
ut mätskalan på staven. Om det råder osäkerhet om huvudträdslaget mäter man 
medelhöjden för varje trädslag på varje provyta.

Träden närmast provytans medelpunkt >

Huvudträdslag björk, medelhöjd 4 m, stamantal 8 x 200 = 1600 st./ha. Sparas 
trädslagsvis, uppgifterna som eget trädstratum. Björk 6 st.-diameter-medelhöjd 4, 
gran 2 st.-diameter-medelhöjd 3.5.

Provytan på en grandominerad figur råkat infalla på en björkdominerad plats. På provytan 
finns mest björkar i det härskande kronskiktet. Då tolkas björk som provytans huvudträdslag, 
och medelhöjden avgörs utifrån dem.

Träden längst bort från provytans medelpunkt

Höjd

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1
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Vid vård av ungskog mäter du höjden på medianträdet per trädslag. I unga bestånd 
(diameter under 8 cm) kan du använda anvisningen för tidig vård av plantbestånd då 
du bestämmer medelhöjden. I ett utvecklingsdugligt bestånd ska medelhöjden för 
huvudträdslaget vara över 3 meter vid vård av ungskog.

Stamantal 
Alla levande  träd  i  odlingsskedet  vilkas  höjd är minst hälften av höjden på 
provytans huvudträdslag, (beskrivs noggrannare i avsnittet Medelhöjd) räknas med 
i en provytas stamantal. Antalet registreras trädslagsvis på trädnivå. (puutasolle 
i Maasto) Alla trädslag räknas med i stamantalet, men om huvudträdslaget inte 
är lämpligt för växtplatsen underkänns figuren. Minimiantalet i kurvdiagrammet 
över stamantal borde hittas bland träden som är lämpliga för ståndorten enligt 
skogsvårdsrekommendationerna. Om man i granskningen upptäcker träd som 
skadats i drivningen ska deras antal antecknas. Deras inverkan på bedömningen ska 
övervägas när mätningen är slutförd.  

Det får finnas högst 20 fröträd (/överståndare) per hektar i en likåldrig skog. I en 
skog där man siktar mot ett kalhyggesfritt skogsbruk kan antalet vara större, där 
finns inga separata skeden utan hela beståndet hör till odlingsskedet. Objektet 
ska också till övriga delar uppfylla kemera-villkoren (medeldiameter och avgång). 
Naturvårdsträd räknas inte med i stamantalet. 

Efter utfört arbete ska det kvarstående beståndets stamantal överensstämma med 
tabellerna i bilagan. Grunden för dem är att det inte ska finnas något omedelbart 
skötselbehov på objektet under de följande fem åren.

Övertäthet:

Det maximala stamantalet vid tidig vård av plantbestånd är ganska högt, därför 
godkänns i princip inte några motiveringar för att överskrida det. Om man vid vård 
av ungskog har överskridit gränsvärdena för beståndstätheten och motiveringen 
är skaderisker eller andra faktorer, ska det finnas klara bevis för deras existens 
(tecken på ex. natur- eller hjortdjursskador i närområdet). Om motiveringen är att 
utgångsläget innan arbetet påbörjades var ett mycket tätt bestånd, ska det finnas 
tecken på att det har utvecklats störskog eller att levande kronor krymper ihop. 
Trädslagsfördelningen kan också vara av betydelse vid gränsfall. Om ett objekt är 
finansieringsberättigat bedöms från fall till fall, och det är skäl att kontakta experten 
på finansiering och granskning. Motiveringarna noteras i figurens tilläggsuppgifter. 

Alltför gles, nedre gräns enligt skogslagen: 

Då stamantalet i det kvarstående provytevisa beståndet ligger på undre gränsen 
för utvecklingsduglighet enligt skogslagen, räknas endast en av de stammar som 
är på 0,5 meters avstånd från varandra, med i det kvarlämnade stamantalet. Om 
beståndets höjd är över 12 meter, ska du också mäta grundytan.

Medeldiameter 
Vid tidig  vård  av  plantbestånd  bedömer  du medeldiametern för en genomsnittlig 
stam av huvudträdslaget per provyta. Mät vid behov. Registrera för bestånd över 1,2 
meter. 

Vid provytemätning av vård av ungskog mäter man i första hand enligt metod 1.

Metod 1

Uppge varje träd, alla trädarter och ge diametern för varje. När man mäter på det 
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här sättet ser man värdena trädslagsvis i Maasto, och i blandskog ser man huvud-
trädslagets medeldiameter.

Metod 2

Ange trädslagsvis provytans näst grövsta och näst tunnaste stam (d1,3) med en 
millimeters noggrannhet, av de stammar som räknas in i stamantalet. Metod 2 kan 
användas i jämna skogar där det inte är något problem att avgöra huvudträdslaget, 
och där medeldiametern inte är nära gränsen för underkänt.

I finansieringslagen ska brösthöjdsdiametern viktad mot grundytan vara högst 16 
cm före verkställandet och huvudträdslaget högst 16 centimeter efter verkställandet.

Avgång
Planeansökan ska ha lämnats in till Skogscentralen innan arbetet påbörjas varför 
stubbar efter tidigare fällda stammar inte räknas in i avgången. Om det på grund 
av snösituationen inte går att mäta avgången, ska det gå att konstatera att den är 
tillräcklig bland annat utgående från skogsdata. Notera detta i tilläggsuppgifterna 
för figuren, och som avgång anges en uppskattning av mängden. Vid behov skjuter 
du fram granskningen tills marken är snöfri. Stubbdiametern mäts rakt mot provytans 
medelpunkt. Vid tidig vård av plantbestånd ska avgången i södra och mellersta Fin-
land vara minst 3 000 stammar per hektar och i norr minst 2 000 stammar per hektar.

Då granskningen gäller vård av ungskog ska grundförutsättningen vara att det 
dominerande skiktet är behandlat. 

Uttag för ansökningar om stöd för vård av ungskog som inkommit före 31.5.2022: 
På ett objekt bör fällas minst 1 500 stammar med minst 2 cm i diameter per hektar. 
I Norra Finland är antalet minst 1 000 stammar med en diameter på minst 2 cm per 
hektar.

Uttag i ansökningar om stöd för vård av ungskog som inkommit 1.6.2022 eller 
senare: 
På objektet ska man per hektar fälla minst 1 000 stammar med minst 3 centimeters 
diameter. I norra Finland är motsvarande siffra siffran minst 800 stammar per 
hektar.

Att röja endast undervegetationen kan inte betraktas som ett arbete enligt god 
yrkespraxis i enlighet med finansieringslagen. De arbeten som stöds ska dessutom 
vara ekonomiskt ändamålsenliga. I utvecklingsklass T2 räknas alla stubbar (diame-
ter över 2 cm) med i avgången om det dominerande skiktet har behandlats korrekt. I 
utvecklingsklass 02 räknas de stubbar där trädet varit minst hälften av medelhöjden. 
Medelhöjden fastställs per provyta enligt trädslag. 

Kraven på avgångens mängd och stamdiameter har varierat, kontrollera vilket krav 
som varit i kraft i finansieringsbeslutet. 

Hopsamling av klenträd
Begär också inför granskningen (innan man beger sig ut i terrängen) ett mätbesked 
över virkesmängden, och spara det i Riihi som bilaga till projektet. Som mätbesked 
godkänns bl.a. utskrift från avverkningsmaskinens mätdon, utskrift från lastningsvåg 
eller travmått. Obs. Kontrollera tidpunkten för virkesdrivningen i mätbeskedet.

Om det på ett projekt för vård av ungskog anmäls kemera-finansierat uttag av 
klenvirke, ska du kontrollera att uttag har gjorts på alla anmälda figurer och att 
minimimängden är uppfylld.  
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Också på stora figurer ska klenvirket tas tillvara jämt över hela området. Vid behov 
delar du upp figurerna i delfigurer.  

Vård av ungskog i tvåskiktade bestånd 
Gallring av skärmträd i tvåskiktad skog godkänns som finansieringsberättigat arbete 
om stamantalet efter gallringen i det övre skiktet, som är ung gallringsskog, är 
högst 1 200 st/ha, och om granunderväxten är gallrad till plantskogsskötseltäthet 
ifall den är över 3 meter hög. Det totala stamantalet får i ingen händelse vara över  
3 000 st/ha. Vid granskningen räknas beståndet som alla kvarlämnade träd i samma 
skikt trädslagsvis.  

Uppdelning i delfigurer
Arbetsslaget bestäms enligt medelhöjden på alla provytor och hela figuren finansie-
ras endera som tidig vård av plantbestånd eller som plantskogsvård alltid när det är 
möjligt. 

En sådan figurdel som är anmäld för stor, icke utförd, eller till sina egenskaper är 
sådan att det är tydligt att den inte hör till den finansieringsberättigade figuren, ska 
alltid anmälas som en egen delfigur (förkastad del eller ändring av arbetsslag). 

Om åtgärden i sin helhet kan anses vara finansieringsduglig kan den minsta 
avskiljbara delfiguren på en under 2 hektars figur anses vara 0,2 hektar, och på en 
figur som är minst 2 hektar 10 % av figurens areal. Om beståndet på figuren är av 
varierande utvecklingsklass (ex. ett litet plantbestånd i ung gallringsskog), kan den 
minsta avskiljbara delfiguren anses vara 0,2 hektar på en under 2 hektars figur, och 
10 % av en figur på minst 2 hektar, dock högst 0,5 hektar. 

Som en delfigur som ska avskiljas räknas inte ett oröjt buskage för vilt. Under 10 % 
av figurens areal kan godkännas som oröjda viltbuskage.

Allmänna anvisningar för hur figurer uppdelas i hela Finland finns i avsnittet 3.4 
Granskning av mängder och indelning.

Viltbuskage
Viltbuskagen ska vara tydligt oröjda och skilja sig från omgivningen. Deras areal får 
vara högst 10 % av figurens areal. Provytor som infaller på viltbuskage mäts inte, 
eftersom det skulle kunna förvränga stamantalet.

Avgång och relativt arealavdrag 
I ojämna och luckiga bestånd där avgången tidvis underskrider finansieringsvillko-
ren, och indelning i delfigurer inte är möjlig, kan du när du bedömer finansierings-
berättigandet använda en metod som avviker från det normala förfarandet. Det vill 
säga ett relativt arealavdrag (procentavdrag) utgående från enskilda provytor.

Avdraget görs som den relativa andel provytor, vars avgång inte uppfyller villkoren 
för finansiering, av det systematiskt uppmätta antalet provytor, tills den genomsnitt-
liga avgången uppfyller villkoren. Procentavdraget kan vara högst 35 procent av en 
figurs totalareal. I annat fall ska det underkända området bilda en enhetlig delfigur 
som kan avskiljas från resten av figuren, eller så underkänns figuren helt och hållet. 

Procentavdraget kan användas endast om

1. det kvarlämnade trädslaget är lämpligt för ståndorten enligt skogslagen och 
statsrådets förordning 1308/2013 

2. variablerna på det kvarlämnade beståndet på en godkänd areal uppfyller villkoren 
i finansieringslagen 
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3. det kvarlämnade beståndets stamantal på den avdragna provytan inte överstiger 
den övre gränsen för stamantalet enligt skogsvårdsrekommendationerna 

4. du mäter ett tillräckligt täckande och jämnt systematiskt provytenätverk. 

Bedömning 
Figuren bedöms enligt följande: godkänd, underkänd, eller finansieringen måste 
ändras. För en underkänd figur anges också orsaken till underkännandet (orsaks-
kod). Om för någon del stödets kostnadsslag ändras (finansieringen ska ändras), ska 
du beakta det vid bedömningen och notera det i tilläggsuppgifterna på mellanbladet 
Granskningsfigur. Mer om bedömning i avsnitt 5.1.

Korrigering av brister som noterats vid fältgranskningen 
Skogscentralen ska ge skogsägaren möjlighet att korrigera brister som upptäckts vid 
fältgranskingen. Om arbetet har lämnats helt ogjort ges den möjligheten inte. 

En entydig tidsgräns(datum) ska sättas för när de korrigerande åtgärderna ska 
vara gjorda och anmälda. Den tid som ges ska vara kort, men till exempel arbetets 
omfattning (arealen), liksom andra speciella omständigheter (förläggande av tillägg-
savverkning/markens bärighet), ska beaktas. Vid behov ska du rådgöra med experten 
på finansiering och granskning gällande nämnda tidsgränser. 

När de korrigerande åtgärderna är utförda och anmälda, ska du göra en förnyad 
granskning på objektet. 

Om korrigerande åtgärder inte är utförda eller anmälda innan tiden har gått ut, 
förkastas ansökan på basis av föregående granskningsresultat, och ärendet doku-
menteras i systemet.

I praktiken går det till så att skogsrådgivaren tar kontakt med sökanden/ombudet 
per telefon och informerar om granskningsresultatet och eventuella fortsatta 
åtgärder. Därefter sänder skogsrådgivaren granskningsrapporten med uppgifter om 
korrigerande åtgärder och tidsgränsen för dem, till sökanden. När de korrigerande 
arbetena är gjorda utförs en förnyad granskning på det ak- tuella området.

5.5 Skogsförnyelse 
Lagen om temporärt stöd för beskogning / 
Odlingsprojekt enligt viltskadelagen 
Granskning av verkställigheten 

I granskningen bedöms huruvida projektet har verkställts enligt den godkända an-
sökan och eventuella ersättande åtgärder, enligt de uppgifter som angetts i verkstäl-
lighetsanmälan, samt om verkställandet motsvarar skogsvårdsrekommendationerna 
och villkoren i beskogningslagen. Granskningar enligt beskogningslagen utförs 
mättekniskt på samma sätt som granskningar av skogsförnyelse enligt skogslagen.

Plantornas noteras  i  trädklasser  och markberedningen bedöms på samma sätt 
som vid granskning av skogsförnyelse. 

Granskning av verifikaten 

Granska de faktiska kostnaderna för projektet enligt anvisningarna i punkt 5.2. 

Granskning av verifikat (Lagen om temporärt stöd för beskogning) 

Granska odlingsmaterialet på verifikaten. Granska innehållet i NTM-centralens 
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utlåtande och se om det orsakar förändringar i godkännandet av planen. (Påminn 
markägaren om skyldigheten att spara verifikaten) 

I granskningen av en plan eller ett verkställande granskas följande saker i 
terrängen:

Avgränsning av figuren

De områden som inte är stöddugliga lämnas utanför figuren. Sådana är till exempel 
enhetliga slybevuxna områden och områden som kräver avverkning. Om åtgärden 
som helhet är stödduglig kan den minsta avskiljbara delfiguren på en 2 hektars figur 
anses vara 0,2 hektar och på större figurer än så 10 % av figurens areal, men ändå 
högst 0,5 hektar.

Jordart

Fastställ om marken är torvbaserad mark, mineralmark eller tidigare torvproduk-
tionsområde.

Om det är mineralmark ska också alvens art fastställas (finkornig, lerig, grov), varvid 
man kan avgöra om odlingskedjan lämpar sig för jordmånen.

Torvlagrets tjocklek

Mät om torvlagret är över eller under 30 cm tjockt.

Ståndort

Ståndorten definieras enligt bördighetsklass.

Odlingssätt 

Definiera av det huvudsakliga odlingssättet är sådd eller plantering.

Huvudträdslag, planteringstäthet

Det är inte tillåtet att använda gran som huvudträdslag på tidigare torvproduktions-
områden.

Användning av vårtbjörk är inte tillåten på tidigare torvproduktionsområden om 
torvlagret är över 30 cm tjockt.

Vårtbjörk får inte användas på lerjord.

Användning av ädelträd 

Ädla träd får användas på mineralmark endast om de planteras. Om andelen klibbal 
eller ädelträd är minst 25 % av huvudträdslagets odlingstäthet kan stödet betalas 
med en förhöjning.

Har bekämpningen av ytvegetation varit tillräcklig

Notera hur bekämpning av ytvegetation har utförts.

Markberedning 

Granska om markberedningsmetoden i planen/verkställighetsanmälan är godtagbar. 

Vattenvårdsåtgärder

De planerade vattenvårdsåtgärderna granskas om sådana har funnits i planen.
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Behov av slyröjning

Granska om nödvändig slyröjning har utförts.

Gödslingsbehov

I granskningen bedömer man behovet av gödsling. Om man kan notera tillväxtstör-
ningar i det omgivande trädbeståndet ska man kräva gödsling i verkställningsskedet.

På tidigare torvproduktionsområden kräver beskogningen askgödsling.

Bedömning 

Figuren får vara lindrigt slybevuxen när planen granskas, men om skogslagens 
kriterier för plantbestånd uppfylls bedöms det som felaktigt.

I bedömningen av anmälan om verkställande är det väsentligt att odlingsåtgärderna 
och plantantalen motsvarar vad som uppgetts och godkänts i planen.  Då du mäter 
provytorna ska du kontrollera också annat som eventuellt har fått finansiering, exem-
pelvis plantskydd. Den tregradiga bedömningsskalan presenteras i punkt 5.1. 

• Orsakskoderna i Bilaga 3 

Odlingsprojekt enligt viltskadelagen

Om objektet har fått stöd för om- eller kompletteringsplantering enligt viltskade-
lagen (105/2009) och statsrådets förordning om viltskador (268/2017) så sker 
granskningen på samma sätt som ovan beskrivits förutom att orsaken till val av 
objekt är granskning av odling efter hjortdjursskada. 

5.6 Vitaliseringsgödsling 
Objekt för vitaliseringsgödsling kommer i fortsättningen att vara gödsling med aska 
på torvmark, samt gödsling på mineraljord med brist på bor. 

Vitaliseringsgödslingsobjekt är i fortsättningen askgödsling på torvmark och områ-
den med borbrist på mineralmark. 

LAGÄNDRINGAR

• Den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk trädde i kraft 
1.6.2015. 

• Ändringen i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk rädde i kraft 18.4.2016. 

• Ändring i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 1.5.2020 
gällande vitaliseringsgödsling

Arealen på ett gödslingsområde ska vara minst 2,0 ha. Objektet kan bestå av 
flera olika figurer, men varje figur ska vara minst 0,5 ha. Tillväxten i beståndet ska 
försämrad på grund av näringsobalans. Beståndet ska i huvudsak bestå av skött, 
barrträdsdominerad skog av utvecklingsklass 1–3 som växer på endera torv- eller 
momark. (askgödsling på torvmark och gödsling med bor på mineraljord).

Om vitaliseringsgödsling utförs i plantskog får det inte finnas behov av tidig vård av 
plantbestånd på objektet. Plantbeståndets medelhöjd ska vara minst 0,7 meter. 

Näringsämnesobalans fastställs antingen okulärt eller genom näringsämnesanalys 
på basis av tillväxtstörningar, färg- eller formfel eller lågt antal barrårgångar.   
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Vid okulär bedömning kan du ha hjälp av exempelvis handboken om skogshälsa 
Metsänterveysopas (1988) eller nättjänsten http://www.metla.fi/metinfo/metsienter-
veys/opas/tuhonaiheuttajaluettelo.htm Dessutom ska du bedöma om det valda göd-
selmedlet lämpar sig för objektet, om gödslingen ökar eller har ökat trädens tillväxt 
och om områdets vattenhushållning är i skick. Om vattenhushållningen inte är i skick 
ska man vid granskningen utreda om det finns ett projekt för vård av torvmarksskog 
i området. Vitaliseringsgödsling kan  inte  godkännas  om vattenhushållningen inte 
fungerar på objektet. Behandlingen av projektet för vitaliseringsgödsling och för 
vård av torvmarksskog sker parallellt på objekt där vattenhushållningen behöver 
åtgärdas. Du ska också bedöma gödslingsmetoden, tidpunkten för gödslingen och 
om de planerade vattenskyddsåtgärderna är tillräckliga. 

På torvmark består gödslingsobjekten huvudsakligen av kväverika lingon-, blåbärs- 
och örttorvmoar med tjockt torvtäcke (över 40 cm) som uppkommit ur ört- och 
starrbevuxna kärr (VSR, VSN, RhSR, VSK och RhSK). 

Riktvärden för halterna av basnäringsämnen i barr som stöd för bedömningen av 
behovet av vitaliseringsgödsling.

(Skogsforskningsinstitutets meddelanden 688):

Torvmarker

Tall

Näringsämne Klar brist Lämplig

N, % under 1,2 över 1,3

P, g/kg under 1,3 över 1,6

K, g/kg under 3,5 över 4,5

B, mg/kg under 5,0 över 10,0

Gran

Näringsämne Klar brist Lämplig

N, % under 1,15 över 1,25

P, g/kg under 1,7 över 2,3

K, g/kg under  5,2 över 6,2

B, mg/kg under  7,0 över 10,0

Momarker

Gran

Näringsämne Klar brist Lämplig

N, % under 1,15 över 1,3

P, g/kg under 1,0 över 1,2

K, g/kg under 4,0 över 4,5

B, mg/kg under 5,0 över 8,0

Tall

Näringsämne Klar brist Lämplig

N, % under 1,10 över 1,5

P, g/kg under 0,8 över 1,4

K, g/kg under 3,0 över 5,0

B, mg/kg under 4,0 över 8,0

Kontrollera på varudeklarationen att askans sammansättning och lämplighet för 
gödsling har undersökts före spridningen. 
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Vid gödslingen strävar man efter en ökning på 40 kg/ha för fosfor och 80 kg/ha 
för kalium. I medeltal når man de här halterna med en användning på cirka 4–5 
ton per hektar. Mängderna gödningsmedel ska kontrolleras produktvis. (Jord- och 
skogsbruksministeriets förordning 24/11)

Vattenskyddsåtgärder 
På viktiga grundvattenområden och andra grundvattenområden som lämpar sig 
för vattenförsörjning (klass I) eller andra grundvattenområden som lämpar sig för 
vattenförsörjning (klass II), gödslar man inte. Med undantag av aska sprider man 
gödsel endast på ofrusen mark.

Vid spridning från marken eller från luften måste man se till att gödselmedlet inte 
hamnar i vattendragen. I närheten av bäckar och källor måste ytvattnets utfalls-
riktning och markens lutning beaktas. Vid spridning från luften ska vindriktningen 
vid spridningstidpunkten vara sådan att gödselmedel inte hamnar i vattendragen. 
Spridning från luften ska ske parallellt med dikena. Speciellt vid spridning parallellt 
med diken måste sidovinden tas i beaktande. 

• Referens: Tapio Vesiensuojelu Työopas 2013

Riktgivande mått på avstånden är: 

• Till kanten av bäckar beroende på ytvattnets utfallsriktning och markens lutning 
10–15 m 

• Till kanten av övriga vattendrag, vid spridning från marken minst 30 m och för 
aska 50 m 

• Till kanten av vattendrag vid spridning från luften minst 50 m 

• Till dikeskanter 5 m 

• Till objekt som är viktiga för mångfalden 10–20 m

Dessa måttangivelser baserar sig inte på några officiella bestämmelser, utan är 
rekommendationer och till hjälp för dem som utför granskningar. 

Granska kvittona för  utförd gödsling  enligt anvisningarna i punkt 5.2. I bedöm-
ningen  ska  du beakta mängd och kvalitet på den gödsel som använts. Att rätt 
gödselmängd har använts be dömer du utgående från exempelvis resultatet av 
näringsanalysen eller från skogsvårdsrekommen-dationerna (Tapio 2014). 

• Orsakskoderna i Bilaga 3 

5.7 Vård av skogsnaturen, naturvårdsprojekt 
När du granskar planen för ett naturvårdsprojekt ska du utreda om den är ändamål-
senlig och om de planerade åtgärderna är sådana arbeten som enligt föreskrifterna 
kan finansieras som ett naturvårdsprojekt. Om projektet grundar sig på projektan-
sökningsförfarande ska du dessutom klargöra att projektplanen är i enlighet med 
den som godkändes i ansökningsförfarandet. 

Då du granskar verkställigheten ska du kontrollera att arbetena är gjorda enligt pla-
nen och att kostnaderna är korrekta. Granska verifikaten enligt anvisningarna i punkt 
5.2. Dessutom ska du kontrollera att projektet inte har beviljats annan offentlig 
finansiering än den som ligger till grund för granskningen.
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Ifall det går att bestämma projektets areal ska du notera den och bedöma den bland 
deluppgifterna. När du bedömer projekt och deras finansieringsberättigande kan 
du stöda sig på guiden Metsäluonnon hoitohankkeet 18.4.2000 (Projekt för vård 
av skogsnaturen), som getts ut i samarbete mellan Skogscentralen, Skogsbrukets 
utvecklingscentral Tapio och jord- och skogsbruksministeriet, eller en nyare version 
av den. 

• Orsakskoderna i Bilaga 3 

Miljöstöd 
När man granskar ett nytt miljöstödsprojekt kontrollerar man om objektet är 
stöddugligt enligt Skogscentralens miljöstödsanvisningar. Huvudpunkterna är 
klassning som objekt enligt skogslagens 10 § / objekt enligt Metso-kriterierna, 
beskrivning av objektet, objektets areal och trädantal osv. I granskningar enligt Jord- 
och skogsbruksministeriets granskningsbestämmelser granskas ansökningar vars 
granskningstyp är granskning av plan med Maasto. (Tarkastus kohdistuu H1). 

I granskningar enligt den interna granskningsanvisningen granskas miljöstödsavtal 
som Skogscentralen gjort upp. Granskningen delas upp i en del före och en del efter 
godkännandet av avtalet.

I granskningar av objekt under pågående avtalsperiod undersöker man om det på 
objektet har utförts avverkningar eller andra skogsbruksåtgärder som försvagar 
objektet.

I granskningar av objekt under pågående avtalsperiod undersöker man om avtalet 
har följts, till exempel om det på objektet utförts avverkningar eller andra skogsbruk-
såtgärder som försvagar objektet, eller om det skett ändringar i ägarförhållandena.

I övervakningen av miljöstödsavtal används flygfotografier och tolkning av jämförel-
sefotografier. När man upptäcker avvikelser i dessa granskar man eftervårdsskyldig-
heten i terrängen.

I granskningen undersöker man om avtalet har följts och om det skett ändringar i 
ägarförhållandena.

• Orsakskoder i bilaga 3

5.8 Granskning av kvaliteten på vård av torvmarksskog 
I förberedelserna inför granskningen bör man fästa uppmärksamhet vid om analys-
materialet av fårorna visar att det finns diken med erosionsrisk. 

Målet med fältgranskningarna är att med en enhetlig bedömningsmetod följa med 
kvaliteten och lagenligheten på vården av torvmarksskog. Dessutom följer man med 
kostnadernas riktighet och åtgärdernas ändamålsenlighet, och man får information 
om kvaliteten på planeringen och verkställandet av projekt för vård av torvmarks-
skog, om hur vattenvården lyckats och om miljökonsekvenserna av projekten för vård 
av torvmarksskog.

Granskning av planen
Som inomhusarbete granskas projekt för vård av torvmarksskog med hjälp av: 

Skogscentralens egna interna system, samt 

• Vattenvårdsanvisningar och geodatamaterial: https://www.metsakeskus.fi/sv/
skogs-och-naturinformation/naturinformation/vattenvard
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Med hjälp av de här verktygen strävar man efter att säkerställa att projektet är 
finansieringsdugligt och vattenvårdsåtgärderna tillräckliga. Om man i den inledande 
granskningen upptäcker behov av en fältgranskning utreder man med hjälp av dessa 
verktyg var granskningen bör utföras.

I terrängen

I granskningen av planen bedömer man sådant som är väsentligt för att inleda 
projektet. I fältgranskningen granskar man bland annat om det finns behov att 
dränera området, om beståndets tillväxt har återhämtat sig efter tidigare dikning, 
markens egenskaper, att beståndet är i skogsvårdsmässigt tillfredsställande skick 
på helas området och om projektområdet fyller de övriga kriterierna som ställs på 
iståndsättningsdikning. (bl.a. bördighet, minimiarealer).

Särskild vikt bör fästas vid vattenvårdsåtgärderna och konstruktionernas ända-
målsenlighet. Vattenvårdskonstruktionernas lämplighet och placering bedöms till 
tillämpliga delar enligt granskningsanvisningen. I granskningen av planen bör man 
fästa särskild uppmärksamhet vid om de vattenvårdsåtgärder som nämns i planen 
är de bästa som finns att tillgå. Bedömningen görs enligt de rekommendationer 
som gäller vid tillfället (t.ex. Skogsvårdsrekommendationerna och Metsätalouden 
vesiensuojelu 2013). Skogsvårdsrekommendationerna, vattenvård, och Metsänhoidon 
suositukset vesiensuojeluun, työopas 2019, Tapios publikationer.

När man gran skar planen ska man bedöma vattenvårdsåtgärderna både på 
dikesnivå och för projektet som helhet. I granskningen av planerna ska man använda 
verktyget för analys av fåror, eller erosionsanalys i de områden där analysmaterial 
kan användas.

Fäst också uppmärksamhet vid dikenas riktning och djup, dikenas nödvändighet, 
dräneringsvattnets utfallsplatser och skyddszonernas tillräcklighet, och bedöm hur 
åtgärderna påverkar värdefulla livsmiljöer i området.

När det gäller planerade sedimenteringsbassänger kontrollerar man bassängens 
placering, jordarten. Kontrollera också arealen där träd ska tas bort och om det 
området är tillräckligt stort. Det ska vara dubbelt så stort som bassängen.

Fäst uppmärksamhet vid torvens tjocklek, ha med huggarmåttbandet vid fältgransk-
ningen. Alltid om tjockleken är under 60 cm ska man fastställa klassificeringen av 
mineraljorden under torven. Granska då om vattenvårdsåtgärderna i dikessystemet 
är tillräckliga.

Torvlagrets tjocklek, cm Grävdjup, i allmänhet, cm

alle 30 60–90

30–80 70–100

yli 80 80–110

Tabell: Dikenas grävdjup vid iståndsättningsdikning 
Metsanhoidon suositukset Suometsienhoitoon Tapio 2015

De vanligaste vattenvårdsåtgärderna är grävavbrott, slamgropar, sedimenteringsbas-
sänger och översilning.

Det lönar sig alltid att undersöka om det finns möjligheter till översilning.  
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Granskning av verkställigheten 
I fråga om projekt som ska granskas i terrängen ska du sträva efter att göra obser-
vationer på alla delområden av projektet. Sträva efter att besöka alla fastigheter som 
ingår i projektet. Du ska bedöma de viktigaste vattenskyddsåtgärderna samt arbetets 
kvalitet, den  skogsvårdsmässiga  statusen  och dikningslämpligheten i huvuddelen 
av området. Du ska vid granskningen fästa särskild uppmärksamhet vid utloppen 
för dräneringsvatten, de planerade vattenskyddsåtgärderna och de figurer som kan 
misstänkas vara olämpliga för dikning.

Bedömning av värdefulla livsmiljöer i projekt för iståndsättningsdikning 

Värdefulla naturobjekt ska alltid granskas om de gränsar till projektområdet eller 
befinner sig på ett sådant avstånd från projektet att dräneringsåtgärderna kan ha 
påverkat dess särdrag. Objektet behöver inte granskas i sin helhet om du inte obser-
verar förändringar i särdragen i de delar som ligger närmast projektområde (ex. en 
kilometer lång bäck) Huruvida objektet har bevarats bedömer du enligt anvisningen i 
avsnitt 3.6.

Bedömning av den tekniska kvaliteten i utförandet   
1/3 Allmän bedömning av kvalitén på och ändamålsenligheten i vård av 
torvmarksskog
Här ska du bedöma om projektområdet har bestått av dikningsduglig skogsmark 
(t.ex. myr-/ torvmotyp och skogsmark/tvinmark/impediment), om trädbeståndet har 
hämtat sig efter en föregående dikning, om dräneringen har lyckats och om de nega-
tiva effekterna på vatten och miljö är så små som möjligt. Den ekonomiska aspekten 
bedöms på basis av totalkostnaderna per dikesmeter och kostnadernas rimlighet 
bedöms på basis av hur väl projektet lyckats och av kvaliteten på arbetet.

För de projekt som kommit upp till granskning ska du utreda anbudsförfarandet 
utgående från den dokumentation som aktören har lämnat. Huvudregeln är att man 
har begärt anbud av minst tre företagare.  Följande dokument från anbudsförfarandet 
ska finnas: 

1. Anbudsbegäran 

2. PM från mötet där anbuden öppnades 

3. Upphandlingsbeslut 

4. Entreprenadavtal

Bedömningsskalan är god, godkänd/kräver anmärkning och ska korrigeras/felaktig. 

Verkställande av planen  

Vid granskningen ska du bedöma om projektet är verkställt i enlighet med planen. 
Om projektet har verkställts avvikande från planen ska du notera dina iakttagelser i 
granskningsredogörelsens tilläggsuppgifter.  

Arbetsresultat och transportförbindelser 

Du ska bedöma hur noggrant arbetet är utfört: bland annat spåren efter grävningen, 
om schaktmassorna placerats ut med mellanrum och om träden avlägsnats till-
räckligt långt från dikesrenen. Hur transportförbindelserna ha ordnats bedöms i sin 
helhet i det granskade området. Grunder för bedömningen är exempelvis vägar på 
dikesrenar, vägtrummor, släntningar, kvarlämnade näs och vändtegar.
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2/3 Vattenskydd 
Vid den  administrativa  granskningen  av projekt för vård av torvmarksskog ska 
du bedöma innehållet i vattenvårdsplanen samt dimensioneringsgrunderna för 
vattenskyddskonstruktionerna och dimensioneringens tillräcklighet i förhållande 
till avrinningsområdets storlek eller lakvattnets mängd, och projektets inverkan på 
det vatten där dräneringsvattnet rinner ut, vattenrecipienten. Vid fältgranskningen 
ska du i första hand fästa uppmärksamhet på om vattenskyddskonstruktionerna 
har byggts och dimensionerats enligt vattenvårdsplanen, om konstruktionerna är 
lämpliga för objektet och tillräckligt effektiva. Dessutom ska du bedöma om det finns 
behov av att reparera konstruktionerna.

Under vattenrecipienten antecknar du namnen på de vattendrag enligt vattenla-
gen där vattnet från det iståndsättningsdikade området till största delen rinner 
ut. Dessutom ska du bedöma avståndet från projektområdet till de ovan nämnda 
vattendragen enligt vattenlagen.

• Skyddszonernas riktvärden i tabellen i punkt 3.11

Vattenskyddskonstruktioner 
a) Dimensionering 
Om dimensioneringen är tillräcklig bedömer du genom att jämföra den med 
de senaste rekommendationerna för dimensionering som gällde när projektets 
vattenvårdsplan lades upp, exempelvis Skogsbrukets  utvecklingscentral  Tapios 
Metsätalouden vesiensuojelu (2013).  Skogsvårdsrekommendationerna, vattenvård, 
och Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun, työopas 2019 Tapios publikationer. 

Vid granskningen bedömer du genom mätning, bland annat sedimenteringsbas-
sängernas slamvolym (m³) och fyllnadsgraden, längden på uppehållen i grävningen/
rensningen, grunddammarnas/terrasseringarnas totallängd (i dikets längdriktning), 
ytavrinningsfältens areal och skyddszonernas storlek. Dessutom ska du bedöma 
slamgroparna i dräneringsdikena (antal/granskat dike). Övriga vattenskyddskon-
struktioner mäts på lämpligt sätt enligt deras egenskaper.

Alla bassänger som ingår i projektet bör mätas och uppgifterna sparas i Maasto-sys-
temet. 

God

Dimensioneringen av vattenskyddsåtgärden baserar sig på mängden lakvatten eller 
på avrinningsområdets areal. Övriga faktorer som påverkar dimensioneringen har 
också beaktats, såsom exempelvis markens erosionsbenägenhet. 

Godkänd/kräver anmärkning  

Dimensioneringen av vattenskyddsåtgärden baserar sig varken på mängden lakvat-
ten eller avrinningsområdets areal och den avviker något från rekommendationerna. 
I området förekommer andra mindre brister, exempelvis små tecken på erosion. 

Korrigeras/felaktig  

Dimensioneringen av vattenskyddsåtgärden baserar sig varken på mängden lakvat-
ten eller avrinningsområdets areal. Alternativt har andra vattenskyddsåtgärder som 
påverkar dimensioneringen inte beaktats. Ifall vattenskyddskonstruktionerna inte 
har gjorts enligt planen och konstruktionerna inte uppfyller rekommendationerna, 
eller det saknas en skyddszon mot ett vattendrag eller en livsmiljö enligt 10 § i 
skogslagen, förklaras projektet felaktigt. 
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Slamgropen bör ha en volym på 1-2 kubikmeter när de grävts. Med volym avses här 
slamkapaciteten, alltså volymen i gropen längst ner under bottennivån. Slamgropen 
får inte finnas vid en dikeskorsning. 

b) Funktionalitet 
God 

Vattenskyddsåtgärden hindrar  slammet  från att följa med nedanom åtgärden. Vat-
tenskyddet har lösts på rätt sätt med beaktande av jordart, lutning och vattenmängd  
i dikningsområdet. Dräneringseffekten i dikessystemet  nedanom åtgärden är god. 

Godkänd/kräver anmärkning   

Vattenskyddsåtgärden har hållit tillbaka fasta partiklar från  avrinningsområdet,  
men  konstruktionen kräver reparationer eller någon annan vattenskyddskonstruk-
tion passar bättre för objektet, exempelvis på grund av områdets erosionsbenägen-
het.

Korrigeras/felaktig   

Vattenskyddsåtgärden har inte alls fungerat eller har en väsentligt försämrad verkan 
(t.ex. saknas en tröskel som bromsar upp vattenflödet eller slamutrymmet är fyllt, 
med följd att fasta partiklar driver genom bassängen). Om det i området finns ett 
allvarligt erosionsproblem som väsentligt hotar att försämra vattenstatusen, eller 
som sträcker sig ända till vattendraget, ska vattenskyddsåtgärden alltid bedömas 
som felaktig och en korrigering ska krävas. 

En helhetsbedömning av hur vattenskyddet har lyckats gör du utgående 
från ovan uppskattade observationer:   
God: 

Fungerar utmärkt, kräver inte vårdåtgärder. 

Godkänd/kräver anmärkning:

Fungerar, men kräver underhåll inom ett (1) år. Notera orsaken till anmärkning i 
tilläggsuppgifterna. 

Korrigeras/felaktig: 

Fungerar inte längre, kräver omedelbara reparationer eller åtgärden har varit olämp-
lig för objektet. Notera orsaken till anmärkning i tilläggsuppgifterna.

3/3 Bedömning av kvaliteten på vård av torvmarksskog
En noggrann bedömning av kvaliteten på arbetet ska bara göras på figurer där det 
på basis av en okulär uppskattning är osäkert om finansieringsvillkoren är uppfyllda. 
På den figur som ska granskas fastställer du ståndortsfaktorerna (torvmotypen) 
och mäter beståndsvariablerna i fall där de strider mot finansieringen, eller är på 
gränsen. I övriga fall bedömer du figurerna okulärt. Av de okulära observationerna 
ska du anteckna torvmotypen, beståndets utvecklingsklass och huvudträdslaget 
(trädslagsfördelningen).

Om trädbeståndet inte har hämtat sig, eller om området består av tvinmark eller 
impediment ska du mäta de variabler utgående från vilka man kan motivera att 
finansiering inte är aktuell (t.ex. stamantal, grundyta, volym). Dessutom ska du 
fastställa beståndets kvalitet och dräneringsstatus. Till granskningsdokumenten ska 
du bifoga en karta där det framgår var figurerna är belägna. Dräneringsstatusen 
antecknas bara om området gränsar till en tidigare odikad myr eller om beståndet 
inte hämtat sig. 
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Uppgifterna om markens beskaffenhet (torvens tjocklek och mineraljordarten) och 
dikens skick bedöms vid kanterna av de granskade dikena. Mineraljordarten bedö-
mer du bara om den har betydelse för vattenskyddet eller dikenas funktion (t.ex. 
erosionskänsliga områden).

Dugligheten för iståndsättningsdikning  bestäms figurvis utgående från uppgifterna 
om trädbeståndet och förhållandena på ståndorten. Förhållandena jämförs med de 
bestämmelser från jord- och skogsbruksministeriet som gällde då projektet planera-
des. Bedömning: 

1 = duglig för vård av torvmarksskog

2 =  inte duglig för vård av torvmarksskog

När du bedömer om dräneringen har lyckats ska du beakta bland annat dikenas 
placering, lutningsfaktorerna och valet av tegbredd. 

När du bedömer planeringen av dikningen ska du skärskåda projektet eller 
dess delar som en större helhet: 
1 = god 

2 = godkänd/kräver anmärkning 

3 = ska korrigeras/felaktig

Dikenas skick
Dikets djup mäts från bottnen till markytenivån. Dikets bredd mäts vid marknivån.  

Dikets skick är
1 = God 

Diket är jämförbart med ett nygrävt dike. Dräneringseffekten är utmärkt och på 
bottnen finns bara små hinder (ex. grot) som stör vattenflödet och som inte hör till 
vattenskyddskonstruktionerna. 

2 = Godkänd/kräver anmärkning 

Det finns i någon mån hinder eller slam som hindrar vattenflödet, men dräneringsef-
fekten är inte väsentligt försämrad. Diket har blivit lite grundare exempelvis till följd 
av erosion. 

3 = Korrigeras/felaktig 

Diket har blivit mycket grundare på grund av erosion eller igenslamning eller är 
helt igengrott, och dräneringseffekten har försämrats väsentligt. Ifall diket är svårt 
eroderat ska du konstatera att det är felaktigt och/eller ska korrigeras (enligt 
skötsel- och underhållsskyldigheten). 

Kvaliteten på grävarbetet 
1 = God  

Resultatet av grävningen är snyggt: diket har lämplig storlek och schaktmassorna 
är placerade så att ytvattnet från tegen kan rinna ut i diket. Mellan diket och schakt-
massorna har en obruten led lämnats och massorna har placerats med mellanrum, 
tillräckligt långt ifrån diket. Dikeslinjerna har gjorts tillräckligt breda och grävarbetet 
har inte lett till skador på träden nära dem. 



57Finlands skogscentral | Granskningsinstruktion

2 = Godkänd/kräver anmärkning

Resultatet av grävningen är någorlunda, dimensioneringen av diket uppfyller till 
väsentliga delar de allmänna rekommendationerna för skogsbruk, dikeslinjerna är 
bristfälligt öppnade och grävarbetet har i någon mån orsakat skador på träden i 
närheten av en dikeslinje. Schaktmassorna är nöjaktigt placerade.

3 = Dålig

Dikena är slarvigt grävda; schaktmassorna är placerade i en hög sammanhängande 
vall vid kanten av diket och/eller dikena har en dålig form. Dimensioneringen av 
dikena avviker väsentligt från de allmänna rekommendationerna för skogsbruk 
utan skönjbar motivering. Dikeslinjerna har öppnats bristfälligt, med följden att 
trädbeståndet helt eller delvis har hamnat under maskinernas larvfötter eller under 
schaktmassorna. Det finns mycket skador på de utvecklingsdugliga träden i närheten 
av en dikeslinje.

• Orsakskoderna i Bilaga 3 

5.9 Bedömning av kvaliteten på vägprojekt
Syftet är att bedöma skogsvägarnas kvalitet och miljöeffekter, att projekten är 
ändamålsenliga och att den  kostnadsbaserade finansieringen är riktig. Den tekniska 
planeringen av en väg och själva vägbygget ska bedömas med tillämpning av Metsä-
tehos anvisningar för skogsvägar Metsätieohjeistoa (2001). Vägen ska direkt ansluta 
sig till ett vägnät som året runt möjliggör transporter som behövs för skogsbruket, 
men under menföre kan trafiken begränsas. 

Hur konkurrensutsättningen har skötts för de projekt som kommer till granskning 
tar du reda på utgående från de dokument som aktören tillhandahåller. Huvudregeln 
är att offerter har tagits av minst tre entreprenörer. Följande dokument rörande 
konkurrensutsättningen ska finnas.

1. Anbudsbegäran 

2. PM från mötet då anbuden öppnades 

3. Upphandlingsbeslut 

4. Entreprenadavtal 

Granskning av planen
Vid granskningen av planen bedömer du de faktorer som är väsentliga för genomför-
andet  av projektet. Granska det fältundersökningsprotokoll som anlänt med planen. 
Vid fältgranskningen ska du fästa uppmärksamhet på  bland  annat  dimensione-
ringen av vägen och trafiktekniken (avsnitt 3/5 under Granskning av genomförande) 
och trafiksäkerheten (avsnitt 4/5 under Granskning av genomförande) samt den 
ekonomiska aspekten. Vid granskningen ska du också bedöma om det finns ett 
behov av dränering av projektområdet och om dräneringen har beaktats i planen på 
ett tillräckligt sätt.

Dessutom ska du bedöma åtgärdernas inverkan på de värdefulla livsmiljöer som 
förekommer i området, och om det finns behov av vattenskyddsåtgärder. Då du gran-
skar grundlig förbättring av väg bedömer du utöver ovanstående, om vägens skick 
vid tidpunkten för granskningen uppfyller de krav som ställs (jord- och skogsbruks-
ministeriets förordning nr 594/2015 21 §).
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Vid fältgranskningen ska du kontrollera markering och omfattning av det bestånd 
som ska avlägsnas för vändplatserna. Det ska vara tillräckligt stort med tanke på 
vändplatsens dimensionering och byggande.

Vägens riktning och val av vägklass
Du ska bedöma om vägen riktats enligt det bästa genomförbara alternativet och 
om valet av vägklass är riktigt. Granska att vägklassen inte sänks utan befogad 
orsak. Kriterierna är behovet av transporter inom skogsbruket och vägens riktning 
i förhållande till vatten och andra terränghinder, samt med tanke på miljövärden, 
platser för marktäkt och ekonomi. Om det inte finns några terränghinder ska man 
sträva efter att dra vägen till verkningsområdets centrum så att den betjänar alla 
delägarfastigheter. Ifall det inom verkningsområdet finns några speciella värden, 
såsom rekreationsområden, naturskyddsområden eller liknande, ska du notera det i 
granskningsuppgifterna. 

Stamväg

byggs för funktioner inom stora skogsområden och samlar trafik från områdes- och 
basvägar. Den huvudsakliga användningsformen är skogsbruk, men allmän trafik kan 
också ledas in på den. Vägen ska också hålla för tunga transporter under menföresti-
der. 

Områdesväg

är huvudvägen inom ett större område som samlar trafik från basvägar. Den ansluter 
ofta till en stamväg eller en allmän väg. Den byggs i allmänhet för att också hålla för 
tunga transporter un der menförestide. 

Basväg

betjänar närmast stämplings- och fastighetsvis virkestransport och annan skogs-
bruksanvändning. Byggs för att hålla för tung trafik under andra tider än under 
menföre (endast med särskilda skäl för att hålla även vid menföre). 

Vägdragningen 

För att avgöra om vägdragningen är lyckad bedömer du körbarhet och trafiksäker-
het. Du ska bedöma om vägen följer formationerna i landskapet och terrängen, om 
åskrön och strandzoner har undvikits, om vägen väjer för värdefulla naturobjekt på 
tillräckligt avstånd och om dåligt bärande undergrund (utnyttja bärighetsmätningar 
om sådana finns tillgängliga), stora schakt, terrasseringar och onödiga kurvor har 
undvikits. 

Efter en kurva ska vägen vara rak på en sträcka motsvarande åtminstone två (2) 
bilar. Före en backe och i svackor ska vägen vara rakt dragen och svänga åt samma 
håll på var sin sida om backkrönet. I områden som ska fyllas ut, ska vägen göras så 
rak som möjligt. Om vägen stiger brant mot anslutningen ska det finnas ett cirka 30 
meter långt vilplan vid anslutningen.

Undergrundens bärighet och vägens beläggning bedöms med tillämpning av anvis-
ningen i 2/5.

Brokonstruktioner och granskning i samband med planer av brokonstruktioner

Genom ett projekt för grundlig förbättring av skogsväg kan man finansiera en hel 
väg eller en del av en väg. Det är också möjligt att finansiera ett separat broprojekt 
utan grundlig förbättring av skogsväg, om vägen inte behöver grundlig förbättring. 
Om det finns en brokonstruktion på vägen men finansiering söks endast för grundlig 
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förbättring av skogsväg ska brokonstruktionens skick kontrolleras innan planen god-
känns. Brons skick kan kontrolleras enligt de uppgifter som upprättaren av planen 
gett eller vid behov i form av en fältgranskning.

När planen granskas genom en fältgranskning bedömer man brokonstruktionens 
skick okulärt. Man bedömer överbyggnaden, trafiksäkerheten och brons fundament, 
inklusive markstöden.

Granskning av verkställigheten 
En ny och en grundligt förbättrad väg ska enligt finansieringslagen uppfylla samma 
kriterier efter genomförandet. Vid granskningen bedöms i första hand om projektet 
är genomfört enligt planen och enligt anvisningarna för skogsvägar. Vid behov ska 
innehållet i planen bedömas med tillämpning av anvisningen.  

Skogscentralen måste ta i beaktande den enhetliga tillämpning som anges i den 
temporära finansieringslagens 39 §:s 2 moment. 

Skogscentralen ska ge stödmottagaren möjlighet att korrigera de brister som 
konstaterats vid granskningen ifall bristerna är små och relativt lätta att korrigera. 
Om försummelsen av skyldigheten att tillåta att en väg används för rekreation är 
obetydlig, ska skogscentralen upplysa markägaren om skyldighetens innehåll och ge 
markägaren möjlighet att avhjälpa försummelsen. Skogscentralen ska i sådana fall 
fastställa en viss tid inom vilken bristerna eller försummelserna ska korrigeras.

Om granskningen ställer krav på korrigerande åtgärder ska det alltid göras en upp-
följningsgranskning för att kontrollera att de åtgärder som krävs har blivit utförda. 

Bedömning av värdefulla livsmiljöer vid vägprojekt 
Värdefulla naturobjekt ska alltid granskas om de gränsar till ett vägområde eller 
befinner sig på ett sådant avstånd från en väg att vägbygget kan ha påverkat ob-
jektets särdrag. Objektet behöver inte granskas i sin helhet om man inte observerar 
förändringar i särdragen (ex. en kilometer lång bäck) i de delar som ligger närmast 
vägen. Objektets fortbestånd bedöms enligt anvisningen i avsnitt 3.6.

Bedömning av den tekniska kvaliteten hos ett skogsvägsprojekt  
1/5 Verkställighetens kvalitet och kostnader
De kriterier som ska användas när du bedömer arbetets kvalitet baserar sig på 
Metsätehos anvisningar för skogsvägar Metsätieohjeisto (2001). Kriterierna presente-
ras i huvuddrag i den här instruktionen. Övriga väsentliga faktorer med avseende på 
granskningen bedömer du från fall till fall med hjälp av anvisningarna i Metsätie- 
ohjeisto.

Skala som används vid bedömningen är: 

God

Kvaliteten på arbetet följer både god planerings- och byggpraxis enligt Metsä-
tieohjeisto och skogs- och finansieringslagarna. Dessutom har miljövården och 
landskapet beaktats i arbetet.

Godkänd/kräver anmärkning

Arbetskvaliteten har brister eller mindre fel, vilka exempelvis kan öka kostnaderna 
för vägunderhållet. Bristerna eller felen är av en sådan karaktär att det inte är 
nödvändigt att korrigera dem omedelbart, eller bristerna är små i jämförelse med 
normerna, till exempel kan bredden på grusningen korrigeras i samband med 
sladdning vid vägunderhåll. 
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Korrigeras/felaktig

Det finns väsentliga brister eller fel i arbetskvaliteten, som ska korrigeras innan pro-
jektet överlämnas. Projektet strider helt eller delvis mot finansieringsföreskrifterna.

Kostnader 
Anteckna de viktigaste kostnaderna och de tekniska uppgifterna för ett vägprojekt 
per vägklass i tabellen. Specificeringen av kostnaderna och antalet överbyggnader 
görs per vägklass ifall det finns olika vägklasser av mer än en (1) kilometers längd. I 
övriga fall sammanslås vägklasserna och informationen antecknas för den klass som 
det finns mest av i projektet. De verkliga kostnaderna granskas enligt anvisningarna 
i punkt 5.2. 

2/5 Vägbyggnad
Den tekniska kvaliteten på det grundläggande arbetet 

Du bedömer om projektet är utfört enligt planen och Metsätehos anvisningar för 
skogsvägar Metsätieohjeisto (2001). Eftersom det kan finnas stora variationer i 
undergrundens struktur kan det vara svårt att klassificera den exakt (tabell 2). 
Undergrundens egenskaper bedöms bland annat i väg- och dikesrenarna samt på 
basis av marktypen (torvmark/mineraljord) och vägytans sättning. Bedömningen 
görs okulärt. 

Bedömning av jordartens tjälfarlighet på basis av kornighet. Jordarter vars kornig-
hetskurva ligger i området 1 är tjälfarliga. En jordart vars kurva ligger i områdena 
2,3 eller 4 är tjälfri om kurvans nedre del inte slutar ovanom den vänstra gränsen 
för respektive område. Se Metsätehos anvisningar för skogsvägar Metsätieohjeisto 
(2001).
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Undergrundens bärighet

Undergrundsklass Marksubstans

A Berg, sprängsten

Kross, krossgrus

Tjälfri

B Grus

C Tjälfri grusmorän

Grov sand

D Tjälfri mellangrov sand

Tjälfri fin sand (fuktig)

E Tjälfarlig grusmorän

Tjälfarlig sandmorän (fuktig)

Tjälfarlig fin sand (fuktig)

Tjälfarlig

F Tjälfarlig sandmorän (blöt)

Tjälfarlig fin sand (blöt)

Silt och siltmorän (fuktig)

G Silt och siltmorän (fuktig)

Mjuk lera

Torv och gyttja

Tabell 2. Klassificering av undergrunden. 

Överbyggnad 

Som kriterier för bedömningen ska du använda de överbyggnadstabeller som 
baserar sig på klassificeringen av undergrundens bärighet i Metsätieohjeisto (tabell 
3). Överbyggnadens kvalitet och mängd bedöms i förhållande till undergrundens bä-
righet. Mängden (kvaliteten) ytmaterial kan variera på olika delar av vägen (t.ex. för 
att mjukare partier har förstärkts mera), men den ska i genomsnitt vara tillräcklig på 
hela vägsträckan. På finfördelad och fuktig mark lönar det sig att använda fiberduk 
för att skilja slitskiktet från undergrunden.

När du  bedömer  kvaliteten  hos  överbyggnadsarbetet ska du kontrollera att 
gruset/krosset är jämnt utbrett, men vid behov så att svagare partier har förstärkts, 
och att sladdningen gjorts bra. Dessutom ska du fästa uppmärksamhet på valet 
av marktäktsplatsen, eventuella miljöeffekter  och  hur  landskapet formats efter 
marktäkten. Ifall platser för marktäkt inte ingår i projektet lämnas punkten tom. 



62 Finlands skogscentral | Granskningsinstruktion

Observera 

Dimensioneringstabellerna för överbyggnaden på stamvägar och områdesvägar som 
håller för tung trafik under vårens tjällossning (överbyggnadsklasserna 1 och 2) 
finns i Metsätieohjeisto (2001): kapitel 4, Planering, s. 52, tabellerna 22 och 23.

Överbyggnadsklass 3: Områdesvägar

Målbärighet under sommaren 60–70 MPa (20–40 virkesbilar), i klasserna E och F ingen 
tung trafik under menföresperioden. Metsätehos anvisningar Metsätieohjeisto (2001), 
tabell 24. 

Undergrundens bärighetsklass A–F A B C D E F

Gruslager cm 15 0–5 5 10 20 45

30

(gruskross 0–32..55 mm) lös- 
m3/
lm

1 0–0,3 0,3 0,6 1,2 3,0

2,0

Isolerings-/filtreringslager cm – – – – – –

15

(tjälfri sand) lös- 
m3/
lm

– – – – – –

1,2

Fiberduk typ – – – – (KL3) (KL3)

(KL3)

Kornstorlek

SILT

G
en

om
sl

äp
pt
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än

gd

SAND GRUS
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Överbyggnadsklass 3: Områdesvägar

Sammanlagt cm 15 0–5 5 10 20 45

45

Sammanlagt ilös- 
m3/
lm

1 0–0,3 0,3 0,6 1,2 3,0

3,0

Bärighet på väg-ytan, MPa vår 245 200 105 65 40 35

35

Bärighet på väg-ytan, MPa som-
mar

255 245 135 85 65 65

60

Ifall områdesvägen har mycket lätt trafik kan man lägga till ett egentligt slitlager på 
gruslagret (kross, 0–16..25 mm). Metsätehos anvisningar för skogsvägar Metsätieohjeisto 
(2001).

 

Överbyggnadsklass 4: Basvägar

Målbärighet under sommaren 50–60 MPa (10–20 virkesbilar), i klasserna E och F ingen 
tung trafik under menföresperioder. Metsätehos anvisningar för skogsvägar Metsätieohjeis-
to (2001): tabell 25.

Undergrundens bärighetsklass A–F A B C D E F

Gruslager cm 10 0 0–5 5 15 35

20

(gruskross 0–32..55 mm) lös- 
m3/
lm

1,6 0 0–0,3 0,3 1 2,3

1,3

Isolerings-/filtreringslager cm – – – – – –

25

(tjälfri sand) lös- 
m3/
lm

– – – – – –

1,6

Fiberduk typ – – – – (KL3) (KL3)

(KL3)
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Överbyggnadsklass 4: Basvägar

Sammanlagt cm 10 0 0–5 5 15 35

45

Sammanlagt lös- 
m3/
lm

0,6 0 0–0,3 0,3 1 2,3

3,0

Bärighet på väg-ytan, MPa vår 265 200 105 55 35 30

30

Bärighet på väg-ytan, MPa som-
mar

275 240 130 75 55 55

60

Metsätehos anvisningar för skogsvägar Metsätieohjeisto (2001).

Tabell 5 och 6. Överbyggnadsklasser. 

Vattenskydd och annan miljöpåverkan 

När du bedömer vattenskyddsåtgärderna ska  du fästa uppmärksamhet vid hur 
vattnet leds särskilt i närheten av vattendrag och småvatten, i kuperad terräng och i 
erosionskänsliga områden. Om vägbygget inte utgör en fara för vattendrag/småvatt-
nen lämnar du punkten tom. Hur projektet i övrigt har inverkat på miljön bedömer 
du bland annat med hjälp av följande publikationer: Forststyrelsens miljöhandbok 
för skogsbruket Metsätalouden ympäristöopas (1997) och Skogsbrukets utvecklings-
central Tapios Metsätiet ja metsäluonto (1995) och Metsätalouden vesiensuojelu 
(2013). Skogsvårdsrekommendationerna, vattenvård och Metsänhoidon suositukset 
vesiensuojeluun, työopas 2019 Tapios publikationer. Effekterna på de särskilt viktiga 
livsmiljöer som avses i skogslagen bedöms  enligt  anvisningen  i  avsnitt 3.6. 

3/5 Vägdimensionering och trafikteknik
a) Dimensionering av vägen

För att bedöma  körbanans  och  vägkroppens bredd ska du utföra ett tillräckligt 
antal mätningar på slumpmässigt valda platser (bild 5). Bredden mäts på en rak-
sträcka, inte i en kurva eller på ett breddat avsnitt. Bredden noteras som medeltalet 
av mätningsresultaten. Utöver medelbredden ska du fästa uppmärksamhet vid flas-
khalsar, rasade vägbankar och andra problem. Dem ska du notera även om vägens 
medelbredd är tillräcklig. Ifall normerna underskrids på ett väsentligt sätt ska du i 
första hand förutsätta att arbetet fortsätter. 

Mätpunkterna kan placeras ut slumpvis med systemet eller manuellt till exempel på 
varje rakt vägavsnitt innan man börjar mäta. Vid mätpunkten (GPS-navigering) avgör 
man om objektet är lämpligt för mätning (inte i en kurva, vid en breddning) och flyt-
tar den vid behov till närmaste lämpliga punkt. Mätpunkterna märks ut i terrängen.  
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Körbanans bredd (mätning av grusningens bredd) 

Körbanans bredd är bredden på överbyggnadens (grusningens) yta (bild 5). Körba-
nans bredd ska vara minst 4,0 meter på stamvägar. Också på områdes- och basvägar 
är rekommendationen 4,0 m, men minimibredden 3,6 m kan undantagsvis godkän-
nas på raksträckor. Körbanans bredd mäts enligt tvärsnittsdiagrammet. Bredden 
mäts som överbyggnadsmaterialets genomsnittliga utjämningsbredd på ett avstånd 
av 10 meter på båda sidor av mätpunkten.osuuksilla poikkeuksellisesti 3,6 metriä.  

Mät på ett avstånd av 10 meter på bägge sidor om mätpunkten, så att medeltalet 
är mätresultatet för mätpunkten. Mät vägkroppens utjämningsbredd utifrån samma 
mätpunkt.  

Vägkroppens utjämningsbredd 

Utjämningsbredden på  vägens  underbyggnad (vägkroppen) ska vara 4,2–5,8 m 
beroende på undergrundens bärighet (bild 5). Vägkroppens bredd mäts enligt 
tvärsnittsdiagrammet och bedöms enligt normerna för bärighetsklasser (Metsätieo-
hjeisto, 2001). Bredden mäts som undergrundens genomsnittliga utjämningsbredd 
på ett avstånd av 10 meter på båda sidor av mätpunkten.

Mät på ett avstånd av 10 meter på bägge sidor om mätpunkten, så att medeltalet är 
mätresultatet för mätpunkten. Mät körbanans bredd utifrån samma mätpunkt.  

b) Trafikteknik

Sikten, krökarnas och kurvornas radier samt kurvbreddningarna visas i tabell 4. 

Längd- och sidolutning 

Vägens lutning i längdriktningen får vara högst 10 procent (i undantagsfall 12 
procent). Lutningen kan vara större än så, endast om byggkostnaderna annars skulle 
bli orimligt höga. I bedömningen ska du beakta att ett fordon ska kunna ta tillräcklig 
fart före en uppförsbacke. Normalt ska vägen luta åt båda sidorna på raksträckor 
och i kurvor. Sido- lutningen ska vara 3-5 procent. Lutningen bedöms okulärt.  

Tvärsnitt: Bärighetsklasser B,C ja D 

0-utjämning Skärning

= enligt överbyggnaden
Röjningsområdets 
gräns

Underbyggnad
Överbyggnad

Kantdike  
vid behov
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Bärighets-
klass

R(m) A(m)

B 10 4,2 I 0-utjämning är bredden där trädbeståndet ska 
avlägsnas 10–14 m, vid en skärning är bredden 
skärningsbredden + 4 mC 10 4,5

D 10 5

E 14–18 5,8 I 0-utjämning eller i låg vägbank är bredden där 
trädbeståndet ska avlägsnas 14–18 m, vid en skärning 
är bredden skärningsbredden + 4 m.F 14–18 5,8

Bild 5. Vägens tvärsnitt, bärighetsklasser och dimensionering av vägen.

Minimidimensionering av enfiliga vägar

Kurvornas breddning

Sikt vid. möte 60 m Kurvradie (m) Breddning (m)

Radie för rundning av krökar 400 m 20 3

Kurvradie 100 m 30 2

Större avstånd och radier används alltid när det inte 
orsakar betydande extra kostnader.

40–50 1,5

60–90 1

100–110 0,5

>120 0

Tabell 7. Sikt och kurvbreddningar. Metsätieohjeisto (2001). 

Anslutningar 

En anslutning ska göras så vinkelrätt som möjligt mot den anslutande vägen. Anslut-
ningsvinkeln får variera mellan 72o och 108o. Ifall vägen stiger brant mot anslutning-
en ska det finnas ett vilplan vid anslutningen. Vid dimensionering av anslutningen 
ska ettdera anslutningslovet eller dimensionerna i Metsätieohjeisto följas.

Mötesplatser 

Enligt förskrifterna för skogsvägar ska mötesplatserna befinna sig inom synhåll från 
varandra, men med minst 600 meters mellanrum. Mötesplatserna ska dimensioneras 
enligt vägens användningsbehov (bild 6). Mötesplatser  för lastbilar med fullt släp 
byggs i allmänhet endast i sådana fall att sannolikheten för möten mellan tung trafik 
är högre än vanligt, exempelvis på grund av en marktäkt. Mötesplatserna placeras 
till vänster i förhållande till de lastade fordonens körriktning; i kurvor i yttre kanten. 



67Finlands skogscentral | Granskningsinstruktion

Dimensioneringsfordon lastbil med fullt släp

Dimensioneringsfordon personbil

Bild 6. Dimensionering av mötesplatser. (Metsätieohjeisto (2001) 

Vändplatser 

Du ska bedöma om det finns tillräckligt med vändplatser (antalet), samt deras form 
och storlek (bild 7). Det ska finnas vändplatser med 1 000–2 000 meters mellanrum 
med beaktande av terrängförhållandena. Storleken på en vändplats ska bedömas 
med tillräckligt många mätningar och resultaten jämföras med normer som bestäms 
enligt vändplatsens form. Ifall normerna underskrids på ett väsentligt sätt ska man i 
första hand kräva att arbetet fortsätter. Mätpunkterna märks ut i terrängen.  

Droppformade och runda vändplatser: Definiera vändplatsens medelpunkt utgående 
från var droppen eller cirkeln är som bredast. Om en droppformad vändplats har en 
tydligt skönjbar hals och/eller vändplatsen annars är osymmetrisk, kan mittpunkten 
också bestämmas enligt sammanställningsritningarna, mätt från halsen. Vändplat-
sens grusningsbredd med på tre mätpunkter, i ändan av vändplatsen och på båda 
sidorna, och medelta let av dem utgör grusningsbredden. Även om den genom-
snittliga grusningsbredden är tillräcklig och normerna underskrids väsentligt vid en 
enskild mätpunkt förutsätter man i första hans att arbetet fortsätter. Mätpunkterna 
bestäms och mäts enligt sammanställningsritningen.

Vändplats vid slutet av en väg: 

Vändplatsens mittpunkt bestäms på den genomsnittliga skärningspunkten mellan 
vägen och vändplatsen. Mätpunkten vid ingången till vändplatsen bestäms från 
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mittpunkten 18,5 m (bågradie R = 18,5 m) + 2,5 m (hälften av grusningsbreddens 
minimilängd) på 21 m:s avstånd. Mätpunkterna bestäms och mäts enligt samman-
ställningsritningen.

Bild 7. Vändplatsernas form och dimensionering. Metsätieohjeisto (2001). 

Skogsanslutningar och lagring

Bedöm om det finns tillräckligt med skogsanslutningar och deras kvalitet. Skogsan-
slutningar byggs på områdes- och basvägar till varje fastighet och/eller med ca 200 
meters mellanrum. Anslutningarna ska i första hand placeras på naturliga platser, 
såsom vid vattendelare (grävavbrott) eller vändplatser.

Om man måste gräva ett 
dike över vändplatsen slän-
tas den 1:4 eller svagare så 
att man kan köra över det.

Vändplats
(grusning vid behov)
 Trumma vid behov

 Mötesplats
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Korsning mellan andra skogsvägar

Korsning mellan stamvägar.

Bild 8. Trafiksäkerheten och dimensionerna för vägavtag. Metsätie ohjeisto (2001) 

Röjning

6 m (i undantagsfall 3 m)
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Plankorsningar

Vägklass för väg med förkörsrätt Anslutningssikt (m)

Rekommenderat minimi-
avstånd

Minimiavstånd i undan-
tagsfall

Ov 35 30

Sv 55–80 45–60

På stamvägar avvägs anslutningssikten efter trafikmängden. 

4/5 Trafiksäkerhet 
Anslutningar 

Trafiksäkerheten vid väganslutningar bedöms enligt de rekommenderade normerna 
på bild 8. 

Siktområden i skogsvägarnas plankorsningar 

Den som kommer från en anslutande väg har väjningsskyldighet. Vägarna är likvärdi-
ga beträffande förkörsrätten.

Övrig trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten på en väg bedöms framför allt med beaktande av vägens geometri, 
sikten, lutningen i längdriktningen och speciella platser såsom vattendrag och 
vägtrummor med mera. Brister noteras på granskningsblanketten. Vid behov kan det 
finnas ett 30 meter långt vänteområde vid korsningen. (Då är det möjligt att stanna 
en långtradare i korsningen också vid halt före).

5/5 Allmän bedömning av hur projektets genomförts och ekonomin
Bedöm hur ändamålsenligt projektet är, utgående från det tekniska utförandet, 
vägens användbarhet och projektets totalkostnader.

• Orsakskoderna i Bilaga 3. 

6 Granskning av hur skogsskadelagen har 
följts

6.1 Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 
Vid övervakning av skogsskadelagen följer vi den tillsynsplan för bekämpning av 
skogsskador som Finlands skogscentral gjort upp i enlighet med denna lag.  

När det gäller tall betraktas en enskild virkes- eller energivedstrave i avlägg med en 
volym på minst 50 fastkubikmeter som en trave. För gran gäller 10 fastkubikmeter. 
En trave anses vara enskild om den är placerad på minst 200 meters avstånd från 
andra motsvarande travar.
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Tallvirke klassificeras i grupper enligt tidpunkten för avverkningen: 
gammalt  = avverkat före 1.9 året innan granskningen 

färskt   = avverkat 1.9–31.5, och  

nyfällt   = avverkat efter 31.5 året för granskningen

Granvirke klassificeras i grupper enligt tidpunkten för avverkningen: 
gammalt  = avverkat före 1.9 året innan granningen 

färskt   = avverkat 1.9–31.5, och 

nyfällt   = avverkat 1.6–31.8 det år granskningen utförs  

tomt   = avverkat efter 31.8 det år granskningen utförs

I oklara fall ska du kontakta ägaren till virket.

I skogsskadelagens 4 § anges olika åtgärder som alternativ till att forsla bort virket. 
Åtgärderna preciseras i JSM:s förordning (6/2014). Virket behöver inte täckas eller 
forslas bort, om det från avlägget till ett bestånd av samma trädslag är minst 
följande avstånd:

Upplagets storlek Frö- eller skärmträdsbestånd 
eller ung gallringsskog

Annat skogsbestånd

högst 100 m3 200 m 100 m

över 100 m3 400 m 200 m

När du bedömer hur väl lagringen följer föreskrifterna ska du notera att bestäm-
melserna om mellanlagring av barrträdsvirke gäller till virkessortiment förberett 
virke med en stubbdiameter på över 10 cm, oberoende av användningsändamål eller 
vilken del av stammen det gäller. Tallvirket ska dessutom ha skorpbark, det vill säga 
minst en fjärdedel av längden ska vara täckt av hård icke fjällande bark. 

Vem som äger virket framgår av ägarmärkningen på traven. Handelssättet och andra 
uppgifter utreds vid behov i efterhand.

Övrig tillsyn och åtgärder
Samla observationer som i samband med granskningen gjorts av virkeslager och vid 
behov fabriks- och terminallager. För in i databasen uppgifter om virkeslager eller 
stormskadat virke som blivit kvar i skogen (kvalitet, mängd, ägare etc.). Markera för 
objektet  övervakningsuppdrag för att övervaka att skogsskadelagen följs.

Serviceområdet ska vidta åtgärder för att korrigera observerade försummelser, och 
ifall  det  är fråga om en mindre försummelse rekommenderas en muntlig eller 
skriftlig anmärkning och ett åtgärdsförslag. Kontakter dokumenteras på uppdraget 
att övervaka att skogsskadelagen följs. Anmärkningen ska innehålla en skyldighet att 
meddela serviceområdet vilka åtgärder som vidtagits och när situationen rättats till. 
Om du har skäl att misstänka att enbart en anmärkning inte är tillräcklig eller det är 
fråga om en klar och omfattande försummelse av bestämmelserna Skogscentralen 
man använda tvångsåtgärder enligt  skogsskadelagen.  Skogscentralen ska försäkra 
sig om att de åtgärder som beslutet kräver har vidtagits, genom att göra kontrollbe-
sök i tillräcklig omfattning. 
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6.2 Uppföljning av de anmälningar om användning av skog 
som görs om insektsskadeavverkningar 

I Skogscentralens datasystem Kanto finns koder för avverkningssätt som gäller 
gallrings- och förnyelseavverkningar på grund av insektsskador. Serviceområdena 
ska intensifierat följa upp  inlämnandet  av  anmälningar om användning av skog 
som innehåller avverkning på grund av insektsskador. Ifall sådana kommer in, ska 
serviceområdena utan dröjsmål kartlägga omfattningen av skadorna och informera 
aktörerna och markägarna inom området, så att de kan inleda tillräckligt omfattande 
avverkningar för att begränsa skadorna.

6.3 Bekämpning av rotticka 
Fältgranskningar som ska göras efter verkställandet
Att i efterskott granska figurer som behandlats med bekämpningsmedel mot rotticka 
är nästan omöjligt på grund av att medlet försvinner. Vid granskning av anmälan 
om användning av skog ska du alltid göra en notering om eventuell bekämpning 
av rotticka. Anvisningar om hur granskning av bekämpning av rotticka görs under 
arbetets gång ges längre fram. 

Vid fältgranskningar efter att bekämpning av rotticka har utförts, ska du fråga efter 
granskningsfigurerna av aktören vars arbetsmaskiner granskas i samband med 
egenkontrollen. Granskningen görs utgående från anmälan om användning av skog. 

När Skogscentralen utför sin övervakning av skogslagen ska det noteras i gransk-
ningsdoku- menten om bekämpning av rotticka görs eller har gjorts på ett objekt, 
eller om bekämpningsarbetet möjligen har försummats. 

Naturresursinstitutet (LUKE) kommer att göra noggrannare analyser av projekt för 
bekämpning av rotticka, och dessa analyser kan gälla sådana projekt som Skogs-
centralen redan har granskat. För detta ändamål ska Skogscentralen ge geografisk 
information till LUKE om projekten för bekämpning av rotticka. 

Förberedelse för granskning av stubbehandling under pågående arbete 
För sin övervakning begär Skogscentralen årligen de virkesanskaffare som har 
en plan för egenkontroll, om uppgifter om vilka avverkningsmaskiner inom deras 
område som har utrustning för stubbehandling. Virkesanskaffarna  definieras 
noggrannare i den tillsynsplan för bekämpning av skogsskador som Skogscentralen 
enligt skogsskadelagen årligen gör upp.  

Skogscentralen granskar i fält och i samband med avverkningen, en gång per 
säsong, ca 10 % av de maskiner som varje virkesanskaffare använder. Maskinens 
arbetsresultat bedöms på en figur. För varje virkesanskaffare granskar vi minst det 
antal maskiner som antecknats i tillsynsplanen. Alla skogsvårdsföreningar som 
verkar inom området kan grupperas som en virkesanskaffare.

Granskningarna ska inledas i början av stubbehandlingssäsongen. 

Skogscentralen tar tidigast föregående dag av arbetsledningen, eller på gransknings-
dagen av maskinföraren, reda på var en viss maskin är i arbete och om den utför 
stubbehandling. Avsikten är att den som utför arbetet inte på förhand ska få reda på 
att en granskning ska göras. Om maskinen används för stubbehandling beger du dig 
till objektet för att utföra fältgranskning under pågående arbete. 

I samband med granskningen kontrollerar du också om föraren har avlagt växt-
skyddsexamen. 
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Ifall maskinerna inte utför stubbehandling på de figurer där de arbetar, ska du 
utreda om bekämpning av rotticka enligt lagen hade behövt göras. Som bilaga till 
resultatet av den fältgranskning som Skogscentralen gjort, ska du be om maskinens 
mätresultat från en tidigare på eget initiativ gjord granskning för att kunna jämföra 
resultaten med varandra. 

Fältgranskning av stubbehandling, utförande
Tänk på arbetssäkerheten då du arbetar i fält. Om du befinner dig på en stämplings-
post där en skogsmaskin arbetar ska du meddela åt föraren att du befinner dig på 
området (vänta på tryggt avstånd tills föraren noterar din närvaro). Kom överens 
med föraren om på vilka sektorer du mäter stubbarna och meddela också föraren då 
du lämnar området. Tänk också på vilken skyddsutrustning du behöver. (bl.a. hjälm 
och reflexväst).

I samband  med  en  fältgranskning  av  stub behandling för bekämpning av rot-
ticka, görs en prövningsbaserad granskning av anmälan om användning av skog, och 
i anmälan antecknas att bekämpning av rotticka har utförts. För granskningen av 
anmälan om användning av skog antecknas om objektets figuruppgifter åtminstone 
tidpunkten, avverkningssättet och trädslagsfördelningen.

Uppgifter om virkesmängderna begär du i mån av möjlighet av maskinföraren. 
Granskningsfiguren kan delas i två delar; färdig och inte avverkad. På det sättet kan 
du mata in en bedömning av beståndet före och efter avverkningen. Om du bedömer 
figuren som en helhet under pågående bekämpningsarbete, noterar du den som 
halvfärdig och som virkesmängd antecknar du en uppskattning av situationen före 
avverkningen. 

Resultatet av bekämpningsarbetet mäter du enligt metoden i Metsätehos Kantokä-
sittelyn toteutus (2001). Om det finns brister i spridningen av bekämpningsmedlet 
ger du en korrigeringsuppmaning. På blanketten fyller du i stubbarnas diameter. 
Utgående från diametrarna analyserar Luke spridningen av bekämpningsmedlet och 
huruvida stubbdiametern inverkar på spridningen av medlet. 

Det bör finnas minst 50 stycken stubbar att mäta.

Arbetsresultatet bedöms som felaktigt/odugligt om det finns 30 procent eller fler 
stubbar som är täckta till under 90 procent. Om underskottsprocenten är 0–9 är 
resultatet bra, 10–29 nöjaktigt/finns att anmärka och 30–100 odugligt/felaktigt. Om 
du konstaterar att arbetsresultatet är felaktigt/odugligt, måste  maskinentreprenö-
ren göra nödvändiga reparationer på spridningsaggregatet eller ändra arbetsmeto-
den. 

När maskinentreprenören har meddelat att arbetsresultatet har blivit bättre gör 
Skogscentralen en ny mätning. Om mätningen visar att spridningsresultatet fortfa-
rande är odugligt, finns det ingen orsak att fortsätta att utföra stubbehandling med 
den maskinen.

Skogscentralen sänder granskningsresultatet för kännedom till maskinföraren och 
entreprenören, arbetsledningen och markägaren. Granskningsresultaten ska sam-
manställas och förvaras på ett sådant sätt att de vid behov kan utnyttjas när man 
utvecklar metoderna och forskar i vilken inverkan bekämpningen av rotticka har.
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Bilagor 
Bilaga 1. Tabeller för granskning av tidig vård av plantbestånd och vård av 
ungskog. 
De arbeten som får stöd ska vara ändamålsenliga både ekonomiskt och med tanke 
på bevarandet av skogarnas biologiska mångfald. Den temporära lagen om finansie-
ring av hållbart skogsbruk 6 § (34/2015). 

Södra Finland = Finlands södra och mellersta delar  

Norra Finland = landskapet Lappland + kommunerna + Kuusamon, Pudasjärven, 
Taivalkosken,  Hyrynsalmen, Puolangan och Suomussalmi 

(definierat i statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog 
1308/2013). 
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Bilaga 2. Preciseringar av drivningsresultat
Exempel: 

Torr mo tall, övre höjd 12 m, grundyta 12 m² 

1) medeldiameter 17 cm, uppmätt stamantal 580 st/ha 

• Beståndets övre höjd är 12 m, då är rekommenderad grundyta 10,5–13 m2/ha, 
vilket med en medeldiameter på 17 cm motsvarar ett stamantal på 520–640 
stammar/ha.   

• Enligt rekommendationerna kan stamantalet alltså bli < 600 st/ha 

• • spårmätningarna registreras inte eftersom det uppmätta stamantalet är 
under 600 st 

2) medeldiameter 17 cm, uppmätt stamantal 680 st/ha 

• Enligt rekommendationerna (520–640 st/ha) kan stamanatalet bli < 600 st/ha, 
men eftersom det uppmätta stamantalet är över 600 st/ha 

• • registreras spårmätningarna 

3) medeldiametern 15 cm, uppmätt stamantal 580 st/ha 

• Beståndets övre höjd är 12 m, då är rekommenderad grundyta 10,5–13 m2/ha, 
vilket med en medeldiameter på 15 cm motsvarar ett stamantal på 690–840 
stammar/ha.  

• Enligt rekommendationerna kan stamantalet alltså inte bli < 600 st/ha 

• • spårmätningarna registreras trots att det uppmätta stamantalet är < 600 
st/ha   

I rekommendationerna för norra Finland fungerar inte gallringsmallarnas omvand-
lingsinstruktion (återstående grundyta till stamantal med hjälp av övre höjden), 
i synnerhet inte i korta grova bestånd, eftersom stamantalen har beräknats med 
medelgrovlek.
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Bilaga 3. Orsakskoder per granskningsslag
Orsakskoden används alltid när bedömningen avviker från värdet 1 (= God).  

Du kan skriva in en närmare motivering till en anmärkning eller till bedömningen 
felaktig bland tilläggsuppgifterna. Orsakskoden 999 används bara i undantagsfall 
om du inte hittar en orsakskod i kodförteckningen som beskriver anledningen till 
anmärkningen eller felaktigheten.

Skogslagen
Allmänna 

103 = vattenhushållningen inte i skick 

108 = markeringarna på kartan felaktiga 

111 = anmäld mängd för stor 

199 = arealen större än den anmälda  

514 = bristfälligt vattenskydd

603 =  bristfälligt miljöskydd 

721 =  livsmiljön för kraftigt behandlad 

723 =  livsmiljön inte tillräckligt beaktad i den angivna avverkningen 

999 =  annan orsak – se tilläggsuppgif 

Beståndsvårdande avverkningt
Förutsättningar för avverkningen

715 = inte tillräckligt med plantor under överståndarna 

702 = inget behov av gallring (skogsvårdsrekommendationerna) 

724 = endast gruppvis gallring möjlig 

751 = fel avverkningssätt föreslaget  

922 = röjning av restbeståndet ogjord (= förhandsröjning) 

Mängd kvarlämnat bestånd (efter avverkning) 

704 = alltför glest efter avverkningen 

952 = plantmängden uppfyller inte kraven i skogslagen 

951 = plantmängden uppfyller inte skogsvårdsrekommendationerna 

718 = rikligt med skador på beståndet   

719 = rikligt med terrängskador  

922 = röjning av restbeståndet ogjord (= förhandsröjning) 

Drivningsresultat

704 = avverkats alltför glest

718 = rikligt med skador på beståndet  

719 = rikligt med terrängskador 

762 = röjning borde ha utförts
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Förnyelseavverkning 
Förutsättningar för avverkningen 

710 = inga förutsättningar för naturlig förnyelse

751 = fel avverkningssätt föreslaget 

Föreslagen förnyelsemetod 

852 = förnyelseytan måste röjas 

853 = förnyelseytan måste markberedas 

854 = förnyelseytan måste röjas och markberedas 

859 = ska förnyas genom odling 

209 = fel trädslag för förnyelse 

861 = plantering i stället för sådd 

862 = sådd i stället för plantering 

863 = kunde förnyas naturligt

864 = plantor har uppkommit naturligt   

Granskningar av förnyelse
Bedömning av anmälan  

208 = fel förnyelsemetod

209 = fel trädslag för förnyelse 

213 = förnyelsearbetet har inte inletts inom utsatt tid

Bedömning av genomförandet  

204 = bristfällig röjning 

205 = bristfällig gräsbekämpning 

206 = bristfällig markberedning 

209 = fel trädslag för förnyelse

917 = plantor har uppkommit naturligt, odling onödign 

919 = dålig kvalitet på odlingsarbetet 

921 = kompletterande odling nödvändig 

923 = plantbeståndet behöver röjas 

925 = markberedning borde ha gjorts 

951 = plantmängden uppfyller inte skogsvårdsrekommendationerna 

952 = plantmängden uppfyller inte kraven i skogslagen

Anm. om livsmiljö/Koder i NTM-fältet 

1 = det finns inga objekt, och inga har heller anmälts 

2 = det finns objekt och de är korrekt anmälda 
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3 = rätta objekt har anmälts, men koderna är fel 

4 = det finns inga objekt trots att så har anmälts 

5 = lämnats delvis oanmäl 

6 = rätt och i onödan anmält, samt lämnatsoanmält 

7 = anmält i onödan och lämnats oanmält 

8 = lämnats oanmält eller   

9 = existerande objekt anmälda, fel på annat sätt.  

I anslutning till körspår 

719 = rikligt med skador i terrängen   

999 = annan orsak, orsaker som har med körspårens bredd och mellanrum att göra 
antecknas i tilläggsuppgifterna 

I anslutning till beståndet  

704 = avverkats för glest  

718 = rikligt med skador på beståndet 

999 = annan orsak 

Kemera (innehåller granskningar av skötsel- och underhållsskyldighet)

Allmänna 

101 = ogjort arbete

102 = tvinmark eller impediment  

103 = vattenhushållningen inte i skick 

104 = fel utvecklingsklass

105 = arealen under finansieringsvillkoren 

106 = arbetet utfört innan planen godkänts 

108 = markeringarna på kartan felaktiga 

109 = tidigare finansierat 

111 = anmäld mängd för stor (ha) 

514 = bristfälligt vattenskydd 

603 = bristfälligt miljöskydd 

721 = livsmiljön för kraftigt behandlad 

723 = livsmiljön inte tillräckligt beaktad i den angivna avverkningen 

199 = arealen större än den anmälda 

999 = annan orsak – se tilläggsuppgift  

Vård av ungskog och tillvaratagande av klenvirke 

301 = fel kostnadsslag  
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303 = för stor medeldiameter

304 = för liten avgång

306 = lämnats gles 

307 = lämnats tät 

308 = bara röjts 

310 = för lite klenträd

312 = klenträd har inte samlats 

317 = för många överståndare

318 = korrekt arbete på figuren, men projektets areal uppfylls inte

319 = beståndet är för gammalt för att finansieras

922 = röjning av restbeståndet ogjord (= förhandsröjning) 

Vitaliseringsgödsling  

102 = tvinmark eller impediment

103 = vattenhushållningen inte i skick 

104 = fel utvecklingsklass

515 = ingen observerbar näringsobalans

Vård av torvmarksskog 

501 = för dålig torvmarkstyptyp 

503 = föregående finansieringsgång för nyligen 

504 = skogsvårdsarbetet huvudsakligen ogjort 

506 = tillväxtstörningar i trädbeståndet 

509 = för liten dikestäthet 

510 = för stor dikestäthe 

511 = för liten dikesstorlek 

512 = för stor dikesstorlek 

513 = trafikförbindelserna oskötta 

514 = bristfälligt vattenskydd

520 = bristande ledande av vatten

523 = felaktig placering av objektet 

Byggnad och grundlig förbättring av skogsväg 

602 = vägnormerna uppfylls inte 

603 = bristfälligt miljöskydd 

604 = för dåligt förhållande pris/kvalitet
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606 = för stor vägtäthet 

607 = vägen är för kort 

622 = fel i grundarbetet

623 = fel i grusningen

624 = otillräcklig hänsyn till landskapet

627 = andelen skogsbruksanvändning fyller inte stödvillkoren

995 = brister i dokumenten

Bilaga 4. Vård av ungskog (kemera): Relativt arealavdrag   

Tabell 1. Exempel på granskningsresultat

Objekt för vård av ungskog tallskog av utv.kl. 2, figurens totalareal 6,0 ha

Provyta 
nr

Stamantal i 
kvarlämnat 
bestånd 
(st./ha)

Avgång (st./
ha)

1 1400 1000 Procentavdrag från arealen på 
basis av granskningsresultatet:4 
provytor / 18 provytor = 22 %

2 200 0 uppg. om 
provyta som 
ska avdras

3 1200 1200 Finansiering beviljas för (1–0,22) * 
6,0 ha=4,7 ha.

4 1200 1600

5 600 0 uppg. om 
provyta som 
ska avdras

6 1200 1400

7 1000 200

8 1000 1400

9 1200 0 uppg. om 
provyta som 
ska avdras

10 1400 1000

11 800 1600

12 1200 200

13 1000 1600
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Källor 
Skogslagen 
• Skogslagen 12.12.1996/1093 (ändrad 30.12.1998/1224, 10.9.2010/822 ja 

27.12.2013/1085) 

• Statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog 
31.12.2013/1308 

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog 
31.12.2013/1320 

Finansieringslagen 
• Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 

• Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning om 
finansiering av hållbart skogsbruk (320/2022)

• Statsrådets förordning om ikraftträdande av den temporära lagen om finansiering 
av hållbart skogsbruk (593/2015) 

• Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015) 

• Statsrådets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall 
användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket (595/2015) 

• Ändring av den temporära finansieringslagen (227/2016) 

• Lag om finansiering av hållbart skogsbruk 12.12.1996/1094 (ändrad 
30.12.2011/1521) 

• Förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 30.12.1996/1311 

Tabell 1. Exempel på granskningsresultat

14 200 0 uppg. om 
provyta som 
ska avdras

15 800 1400

16 1200 1000

17 800 0 uppg. om 
provyta 
som ska 
godkännas

18 800 1200

18 
provytor

956 st./ha 822 st./ha medeltal

14 
provytor

1071 st./ha 1057 st./ha medeltal
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• Lag om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om 
skogsbruksfinansiering 30.12.1996/1349 

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering 
som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana 
arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet 19.12.2001 
Nr 97/01 (ändrad 7.2.2008/411)

• Planering med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 23.4.1999/
JSM:s föreskrifter Nr 50/99

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om arbeten som med stöd av lagen 
om finansiering av hållbart skogsbruk skall utföras för tryggande av virkesproduk-
tionens uthållighet 15.5.2001 Nr 44/01 

• Jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket 
11.2.2000/144 (ändrad 15.12.2003/1252 och 6.2.2012 125/2012) 

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubik-
meter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket 
27.6.2013/530 

• Arbetsministeriets förordning om vård av ungskog som genomförs som sysselsätt-
ningsarbete 3.5.2001/359 

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rotticka 
28.11.2003/989 

Beskogningslagen
• Lag om temporärt stöd för beskogning 17.12.2020 (114/2020) 

Övriga lagar 
• Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 

• Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke 
30.12.2013/1309 

• Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till 
borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll 14.12.2014/6 

• Europeiska unionens timmerförordning 2013 (995/2010) 

• Förvaltningslag 6.6.2003/434 

Granskningsföreskrift och -plan 
• Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals och 

Landsbygdsverkets tillsyn över och kontroll av iakttagandet av skogslagen och 
timmerförordningen samt rapportering av kontrollresultaten

• Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals tillsyn över 
och kontroll av iakttagandet av den temporära lagen om finansiering av hållbart 
skogsbruk, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk samt lagen om bekämp-
ning av skogsskador samt rapportering av kontrollresultaten  

• Granskningsplan för Finlands skogscentral

• Finlands skogscentrals tillsynsplan för bekämpning av skogsskador  



85Finlands skogscentral | Granskningsinstruktion

Stödmaterial som författningarna hänvisar til 
• Råd i god skogsvård, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, 2014. Uppdaterad 

2019 (anpassning till klimatförändringen och kontinuerlig beståndsvård)

• Råd i god skogsvård för uttag och produktion av energived, Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio, 2010

• Handbok om fördelning av väghållning för enskilda vägar, lantmäteriverkets 
publikationer 92, 2011 

• Metsätieohjeisto, Metsäteho, 2001, 2017 

• Metsätiet ja metsäluonto, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, 2003 

Övrigt stödmaterial 
• Arkivstadga Dnr 1571/621/2002 

• Råd i god skogsvård på torvmarker, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, 2007 

• Kantokäsittelyn toteutus, Metsäteho, 2001 

• Korjuujälki harvennushakkuussa, Metsäteho, 2003 

• Värdefulla livsmiljöer i skogsnaturen, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, 1998 

• Metsäluonnon hoitohankkeet -opas, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio & 
Jord- och skogsbruksministeriet, 2003 

• Metsänhoitokortisto, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio 

• Metsäsuunnittelun maastotyöopas, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, 2009 

• Metsätalouden vesiensuojelu, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, 2013 

• Metsätalouden ympäristöopas, Forststyrelsen, 2011 

• Metsätuhot, Metsäkustannus, 2015 

• Bruksanvisning för MAASTO-systemet

• Skogsforskningsinstitutet RST 11 maastotyöohje

• Metsäteiden kuntokatselmus, Tapio 2017 

• Suotyypit ja turvekankaat kasvupaikkaopas, Metsäkustannus 2018 

• Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun, työopas 2019. Tapios publikationer 
Joensuu, S., Kauppila, M., Lindén, M. & Tenhola, T
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
PL 30, 00023 Valtioneuvosto 

ORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors 
PB 30, 00023 Statsrådet 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
P.O. Box 30, FI-00023 Government,Finland 

 

Suomen metsäkeskus 
 
 
 
 

 

  

 

 
Viite Maa- ja metsätalousministeriön kirje 4.5.2016 Dnro 789/01.05/2016 

Asia SUOMEN METSÄKESKUKSEN TARKASTUSOHJEESEEN V. 2022 TEHTYJEN PÄIVITYS-
TEN HYVÄKSYMINEN 

 
Maa- ja metsätalousministeriö (jäljempänä ministeriö) on viitekohdassa mainitulla kir-
jeellä 4.5.2016 hyväksynyt Suomen metsäkeskuksen (jäljempänä metsäkeskus) laati-
man maastotarkastusohjeen käytettäväksi toistaiseksi voimassa olevana ministeriön 
tarkastusmääräyksissä tarkoitettuna teknisenä tarkastusohjeena. 
 
Maastotarkastusohjeen nimi on muuttunut vuoden 2021 tarkastuksista alkaen Tarkas-
tusohjeeksi. 
 
Metsäkeskus on nyt päivittänyt tarkastusohjetta uudistuneiden tarkastusmenettelyjen 
ja muuttuneiden normien johdosta. Lopullisessa päivityksessä tulee huomioida minis-
teriön 31.5.2022 esittämät kommentit. 
 
Metsäkeskuksen tulee toimittaa ministeriöön tarkastusohjeen lopullinen virallinen ver-
sio.   
 
Ministeriö hyväksyy tarkastusohjeeseen nyt tehdyt päivitykset.  
 
Nyt päivitettyjä ja ministeriön hyväksymiä toistaiseksi voimassaolevia tarkastusohjeita 
sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2022 tarkastusmääräysten mukaisissa tar-
kastuksissa. 

 
 

  
 Yksikön päällikkö,   Erno Järvinen 

Metsäneuvos    
 
 

Ylitarkastaja    Jukka-Pekka Tirri 
 
  

Tiedoksi:  Niina Riissanen, mmm 
 Satu Rantala, mmm 
 Ville Schildt, mmm 

Tatu Torniainen, mmm 
 Kaisa Pirkola, mmm   
 
Liite: Vuodelle 2022 päivitetty suomen metsäkeskuksen tarkastusohje 
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