Finlands skogscentral
Anmälan om användning av skog enligt skogslagen ska lämnas in till
Skogscentralen minst 10 dagar och högst 3 år innan avverkning eller
behandling av en särskilt viktig livsmiljö inleds.
.

Anvisningar för ifyllande
1
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Ägarens kontaktuppgifter
Kontaktuppgifterna
till
lägenhetens
ägare
eller
besittningsrättens innehavare. Telefonnumret ska ges i
formen +358501234568.
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Fastighetsuppgifter
Lägenhet eller lägenheter där behandlingsområdet är beläget.
Ange fastighetsbeteckning för varje lägenhet eller, ifall
fastighetsbeteckningen inte är känd, lägenhetens namn och
registernummer. Fastighetsbeteckningen har formen:
kommunens nr – byns nr – husets nr – enhetens nr, t.ex. 179 405-4-105. Registernumret bildas av hus- och enhetsnumret i
fastighetsbeteckningens slutdel, t.ex. 4-105, skrivs ofta också
som 4:105. Uppgifterna finns t.ex. i skogsbruksplanen, i
lagfartsdokumenten eller i skattedeklarationen.
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Avverkningsrättens innehavare
Avverkningsrättens innehavares (virkesköparens)
kontaktuppgifter: namn, postadress, telefon och epostadress, ifall avverkningsrätten har överlåtits innan
anmälan gjorts.

4

Behandlingsområdets nummer
Behandlingsområdet är en figur eller ett område som består
av flera figurer där man utför avverknings- eller
skogsvårdsarbeten av samma typ. Ifall det i
förnyelseavverkningen ingår områden med sinsemellan
avvikande ståndort, förnyelsemetod, dominerande trädslag
eller markberedning ska områdena anmälas som separata
behandlingsområden eller figurer. Vid beståndsvårdande
avverkning ska de områden där avverkningen görs på olika
sätt (beståndsvårdande avverkning /plockhuggning
/luckhuggning av likåldrig skog) anmälas som separata
behandlingsområden eller figurer. En karta ska bifogas
anmälan om användning av skog, där det anmälda
behandlingsområdet, eller -områdena, samt figurerna är
avgränsade.

5 Fastighetsbeteckning
Ifall du med samma anmälan om användning av skog anmäler
åtgärder som ska utföras på flera än en fastighet, ska du i
samband med behandlingsområdet och figuren anmäla
fastighetsbeteckningen eller namnet och registernumret för
den fastighet där behandlingsområdet och figuren finns.
Samma behandlingsområde kan sträcka sig över flera
fastigheter
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Figurnummer
Ifall ett behandlingsområde där det utförs avverknings- eller
skogsvårdsåtgärder delas in i fler figurer ska numret på varje
figur uppges.
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Areal
Behandlingsområdets eller figurens areal ska anges med 0,1
hektars noggrannhet.
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Syftet med avverkningen
Beståndsvårdande avverkningar är sådana som utförs i
likåldrig och i olikåldrig skog.
Vid beståndsvårdande avverkning i olikåldrig skog kan man
på behandlingsområdet skapa öppna områden (luckhuggning)
på högst 0,3 ha. Ifall den fastslagna minimängden
utvecklingsdugliga träd underskrids av särskilda skäl ska
du bland tilläggsuppgifterna (19) ge en redogörelse för de
särskilda skälen.
Förnyelseavverkningar består av avverkningar i fröträdsoch skärmträdsställning samt av kant- och teghuggningar med
en naturlig förnyelse av trädbeståndet som mål samt
kalavverkning och lågskärmsavverkning vid förnyelse genom
sådd och plantering. Vid förnyelseavverkning skapas ett
öppet område på över 0,3 ha i behandlingsområdet. Du ska
bland tilläggsuppgifterna (19) uppge ifall
förnyelseavverkningen helt eller delvis berör lågproduktiv
dikad torvmark eller livsmiljö som ska återställas och för
vilken det inte finns förnyelseskyldighet.
Specialavverkning kan företas i objekt med särskild
betydelse för bevarandet av skogens biologiska mångfald, för
landskapet eller för en mångsidig användning av skogen.
Speciella avverkningar är även avverkningar som krävs för
forskning, undervisning eller något annat specialändamål. En
redogörelse för områdets speciella karaktär och för den
avverkningsmetod som denna kräver ska ges bland
tilläggsuppgifterna (19).
Ändring av markanvändningsformen innebär att
skogsbruksmarken kommer att användas för annat ändamål,
såsom byggnation, åker eller virkesavlägg. Det nya
användningsändamålet ska uppges bland
tilläggsuppgifterna (19).
Avverkning i skogsskadeområde avser drivning på grund
av vind, insekter, svamp eller andra skadegörare. Bland
tilläggsuppgifterna (19) ska också skadeorsaken uppges.
Särskilt viktig livsmiljö
Särskilt viktiga livsmiljöer består av objekt i naturligt tillstånd
eller i tillstånd som påminner om det naturliga, som är små
eller av liten betydelse med tanke på skogsbruk och som
tydligt skiljer sig från den omgivande skogsnaturen. En särskilt
viktig livsmiljö ska numreras enligt följande:
0 = På behandlingsområden finns inga sådana särskilt viktiga
livsmiljöer som avses i punkterna 1–7 (ingen markering på
kartan).
1 = Omedelbara närmiljöer invid källor, bäckar och rännilar
som bildar permanenta vattendragsfåror samt invid tjärnar på
högst 0,5 hektar, när de kännetecknas av speciella
växtförhållanden och mikroklimat som beror på närheten till
vatten och på träd- och buskskiktet.
2 = Följande torvmarksmiljöer, listade i a)–e), vars
gemensamma särdrag är vattenhushållning i naturligt tillstånd
eller i tillstånd som påminner om det naturliga:
a) lund- och örtkärr som kännetecknas av frodig och

b)

c)

d)
e)

krävande vegetation, varierande trädbestånd och
buskvegetation
sammanhängande skogsfräken- och hjortronkärr
som kännetecknas av varierande trädbestånd och
förhärskande enhetlig skogsfräken- eller
hjortronvegetation
brunmossar som kännetecknas av att de har
näringsrik jordmån, är trädfattiga och har krävande
vegetation
trädfattiga myrar på impediment eller tvinmark; och
madkärr som kännetecknas av varierande
lövträdsbestånd eller buskvegetation och av att
ytvattnet där har bestående påverkan

3 = Bördiga mindre lundområden som kännetecknas av mull,
krävande vegetation samt trädbestånd och buskvegetation i
naturtillstånd eller ett tillstånd som påminner om detta.
4 = Skogsholmar med moskog på odikade torvmarker eller
torvmarker där den naturliga vattenhushållningen
huvudsakligen finns bevarad i oförändrat skick.
5 = Huvudsakligen minst tio meter djupa klyftor och raviner
med branta väggar i berggrunden eller urholkade i
mineraljorden, när de kännetecknas av en från omgivningen
avvikande vegetation.
6 = Huvudsakligen minst tio meter höga stup och
skogsbestånd nedanför stupen.
7 = Sandfält, berg i dagen, sten- och blockfält som
kännetecknas av ett tämligen glest trädbestånd och som i
virkesproduktionshänseende avkastar mindre än lavmoar.
Om en särskilt viktig livsmiljö endast utgör en del av
skogsfiguren avgränsas livsmiljön på kartan med en prickad
linje.
10

Åtgärd i en särskilt viktig livsmiljö
På anmälan om användning av skog ska en redogörelse
presenteras för de åtgärder, godkända enligt 10a och 10b § i
skogslagen, som eventuellt kommer att utföras i särskilt
viktiga livsmiljöer. Den planerade åtgärden ska markeras med
ett kryss. Ifall du väljer punkten Annan ska du specificera
åtgärden bland tilläggsuppgifterna (19). Bland
tilläggsuppgifterna ska du också ge en redogörelse för
hur bevarandet eller stärkandet av livsmiljöernas särdrag
beaktas i de tillåtna åtgärderna.
Tillåtna åtgärder är planmässiga naturvårdsåtgärder,
återställande av naturtillstånd, försiktiga avverkningar genom
plockhuggning, virkestransport och speciellt försiktig körning
över en bäckfåra, upptagning av enskilda fläckar med hacka
och plantering av plantor eller sådd av frön till träd som hör till
Finlands naturliga flora. Vid åtgärderna ska livsmiljöns
särdrag, den speciella vattenhushållningen, trädbeståndets
struktur (skiktningen samt variationen i trädslag och
åldersförhållanden), gamla överståndare, döda och murkna
träd bevaras och vegetationen, den varierande terrängen och
jordmånen beaktas. I samband med plockhuggning får man
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inte röja bland underväxten eller i buskskiktet. På torvmarker
och lundfläckar kan åtgärder endast utföras när marken är
frusen. På särskilt viktiga livsmiljöer får man inte utföra
förnyelseavverkning, bygga skogsväg, göra markberedning
som skadar den för växtplatsen utmärkande vegetationen,
dika, rensa bäckar och rännilar eller använda kemiska
bekämpningsmedel. De förbjudna åtgärderna och andra
åtgärder där de i lag fastställda egenskaperna hos
livsmiljöerna inte kan bevaras är möjliga endast med
undantagslov enligt 11 § i skogslagen. Undantagslovet söks
hos Finlands skogscentral.
Punkterna 11–16 fylls i för områden med
förnyelseavverkning samt för öppna områden på över 0,3
ha som uppstår vid avverkning p.g.a. skogsskador. Ifall
det i avverkningen ingår områden med sinsemellan olika
ståndort, förnyelsemetod, huvudsakligt trädslag för
förnyelsen eller markberedningsmetod ska uppgifterna
om områdena anmälas som separata
behandlingsområden eller figurer.
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Ståndort, jordart
Kryssa för uppgifterna om ståndort och jordart.
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Metod
Kryssa för metoden för förnyelseavverkningen. Avverkningen
kan utföras genom att man avlägsnar träden i sin helhet
(kalavverkning eller kant- och teghuggning) eller genom att
man lämnar fröproducerande träd och träd som skyddar den
första utvecklingen för ett nytt trädbestånd (avverkning i
fröträds- och skärmställning). Ifall du väljer punkten Annan
ska du specificera åtgärden bland tilläggsuppgifterna
(19).
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Huvudträdslag vid förnyelse
Ange det trädslag som primärt eftersträvas vid naturlig
förnyelse, eller med vilket sådd eller plantering utförs Ifall du
väljer punkten Annan ska du specificera åtgärden bland
tilläggsuppgifterna (19). Ifall du använder något annat
trädslag än dem som avses i 8a § i skogslagen ska du
bland tilläggsuppgifterna (19) ge en redogörelse för
trädslagets utvecklingsduglighet och ursprungets
lämplighet för förhållandena i förnyelseområdet. De
trädslag som avses i 8a § i skogslagen är tall, gran, vårtbjörk,
asp, hybridasp, sibirisk lärk, lönn, klibbal, ek, vresalm,
skogsalm, skogslind och ask. Glasbjörk går också på
torvmark, på försumpade delar av momark och tät ler- eller
mjäldominerad mark,
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Förnyelsesätt
Planerad förnyelsemetod: lämnas fröträd på platsen eller
däromkring, med hjälp av vilka det uppkommer plantor på
avverkningsytan naturligt, eller odlas den genom sådd eller
plantering.
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Markberedning
Ange hur markytan bearbetas för att säkerställa uppkomsten
av plantor.
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Annan anläggningsåtgärd
Ange eventuella andra åtgärder för anläggning av
plantbestånd som du ämnar utföra på figuren.
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Metod för beståndsvårdande avverkning
Beståndsvårdande avverkning görs för det kvarlämnade
beståndets fortsatta uppväxt. Samtidigt kan man se till att
främja uppkomsten av nytt plantmaterial.
Avverkningsmetoderna är beståndsvårdande avverkning av
likåldrig skog och av olikåldrig skog, som kan utföras som
plockhuggning eller luckavverkning. Vid luckhuggning gör man
luckor på högst 0,3 ha, som fördelas jämnt på ett större
behandlingsområde. Då ska avverkningsmetoden för hela det
behandlingsområde som bildas av luckorna och de
mellanområden som behandlas genom plockhuggning
anmälas som luckhuggning. Du behöver inte märka ut
luckornas läge på den karta som ska bifogas anmälan om
användning av skog. Avverkning av överståndare ovanför ett
plantbetsånd vilka lämnats kvar i samband med en avverkning
i frö- eller skärmträdställning ska anmälas som
beståndsvårdande avverkning av likåldrig skog. Områden på
vilka olika metoder för beståndsvårdande avverkning tillämpas
ska anmälas som separata behandlingsområden eller figurer.
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Skyddsskog eller skyddsområde
Ifall behandlingsområdet är beläget i ett skyddsskogsområde
enligt 12 § i skogslagen ska du kryssa för det. Till
skyddsskogsområdet hör kommunerna Enontekis och Utsjoki i
sin helhet samt de områden i kommunerna Enare, Kittilä,
Kolari, Muonio, Salla, Savukoski och Sodankylä vars gränser
är fastställda och utmärkta i terrängen under
lantmäteriförrättningen nr. 823 den 13 december 1979.
Skyddsområden enligt 13 § i skogslagen har tills vidare inte
fastställts.

Tilläggsuppgifter Som tilläggsuppgift ska alltid ges/anmälas:
- en redogörelse av de särskilda skälen ifall minimiantalet
utvecklingsdugliga träd underskrids i en beståndsvårdande
avverkning (8)

- ifall förnyelseavverkningen riktas helt eller delvis mot
lågproduktiv utdikad torvmark eller mot livsmiljö som ska
återställas och för vilken det inte finns förnyelseskyldighet
(8)
- en redogörelse i samband med en speciell avverkning om
objektets speciella karaktär och den avverkningsmetod som
denna kräver (8)
- det nya användningsändamålet i samband med en ändring
av markanvändningen (8)
- skadeorsaken i samband med avverkning på grund av
skogsskador (8)
- den tillåtna åtgärd som riktas mot en särskilt viktig livsmiljö
ifall punkten Annan har valts (10)
- en redogörelse för hur bevarandet eller stärkandet av
livsmiljöernas särdrag beaktas i de tillåtna åtgärder som
riktas mot en särskilt viktig livsmiljö (10)
- metoden för förnyelseavverkningen ifall punkten Annan har
valts (12)
- trädslag eller redogörelse för trädslagets
utvecklingsduglighet och ursprungets lämplighet för
förhållandena i förnyelseområdet i det fall att något annat
trädslag än dem som avses i 8a § i skogslagen har använts
(13)
Som tilläggsuppgift kan du också vid behov ge annan
information om åtgärderna. När du ger tilläggsuppgifter ska
du också ange numret på det behandlingsområde eller den
figur som uppgifterna hänför sig till.
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Underskrift
Anmälan undertecknas av markägaren, besittningsrättens
innehavare eller en person som de har befullmäktigat. Ange
också namnet på den eventuella befullmäktigade och dennas
kontaktuppgifter. Ifall någon annan gjort anmälan som
undertecknats av markägaren eller innehavaren av
besittningsrätten ska också namnet på denna person och
kontaktuppgifterna anges.
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Bilagor
En karta ska bifogas anmälan där behandlingsområdenas och
figurernas läge framgår. Om anmälan undertecknas av en
befullmäktigad ska en fullmakt eller annan redogörelse för
ombudets behörighet bifogas.
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Föreskrifter
Skogslagen (1093/1996), ändring (1085/2013) 5b §, 8a §, 14 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om
användning av skog (1320/2013)
Anmälan om användning av skog ska inlämnas till Finlands
skogscentral för en planerad beståndsvårdande avverkning,
för förnyelseavverkning, för avverkning på grund av
skogsskador, för annan avverkning och för behandling av
särskilt viktiga livsmiljöer. Anmälan ska lämnas in hos
Skogscentralen senast tio dagar och tidigast tre år innan
avverkningen eller någon annan åtgärd inleds. En regionenhet
vid Finlands skogscentral kan bevilja undantag från tidsfristen
för anmälan.

Markägaren eller den som innehar besittningsrätten eller
någon annan sådan särskild rättighet samt den person som
dessa har befullmäktigat är skyldig att lämna in anmälan om
användning av skog. Om äganderätten och nyttjanderätten
avskilts från varandra är den som innehar nyttjanderätten
skyldig att göra anmälan. För försummelse av
anmälningsplikten har bötesstraff föreskrivits.

Anmälan om användning av skog behöver inte göras för:
- avverkning för husbehov
- småskalig beståndsavverkning av bestånd som före
avverkningen är högst 13 centimeter i medeldiameter
- avverkning i kantzonerna till ellinjer och järnvägar
- avverkning för en dikeslinje, vatten- eller avloppsledning
- småskalig avverkning för en väg- och el- eller motsvarande
linje
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