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Koder som används i ansökan om beskogningsstöd 

Lagen om temporärt stöd för beskogning, 1114/2020 

Jordart 

Alternativ för jordarten 

1 = mineraljord 

2 = torvbaserad mark eller 

3 = tidigare torvproduktionsområde. 

Torvlagrets tjocklek 

Om du som jordart har valt tidigare torvproduktionsområde eller torvbaserad 

mark ska du ange torvlagrets genomsnittliga tjocklek på objektet. 

Alternativ för torvlagrets tjocklek 

1 = under 30 cm 

2 = 30 cm eller mer. 

Markberedning 

Alternativ för markberedning 

500 = inget behov 

510 = fläckupptagning 

520 = högläggning 

521 = invers markberedning 

522 = högläggning med fåror 

523 = fläckhögläggning 

530 = harvning 

550 = dikningshögläggning eller 

561 = tiltplöjning. 

Metod för bekämpning av markvegetation 

Alternativ för bekämpning av markvegetation 

1 = mekanisk gräsbekämpning 

2 = kemisk gräsbekämpning eller 

3 = inget behov. 

Behov att röja bort markvegetation 

Alternativ för röjning av markvegetation 

• ja 
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• nej 

Beskogningsmetod 

Alternativ för beskogningsmetoden 

2 = sådd 

3 = plantering. 

Trädslag som används 

Skriv trädslagets nummer eller trädslaget på blanketten. Du kan ange flera 

trädslag på samma figur. 

Möjliga trädslag 

1 = tall 

2 = gran 

3 = vårtbjörk 

4 = glasbjörk 

5 = asp 

7 = klibbal 

13 = vresalm 

14 = lärk 

15 = skogslind 

21 = ask 

24 = ek 

26 = lönn 

28 = skogsalm 

Huvudträdslag 

Om du använder flera trädslag ska du ange vilket som är huvudträdslag. 

Plantantal 

Om du har valt plantering som beskogningsmetod ska du ange plantantalen 

(st./ha) för varje trädslag som du valt, till exempel 1 = 2000, 14 = 200. Om det 

finns ett naturligt plantuppslag på objektet ska du uppge antalet naturplantor i 

punkten för naturplantor på blanketten. 

Frömängd 

Om du har valt sådd ska du ange hur mycket frön (g/ha) som används för varje 

trädslag som du angett, till exempel 1 = 200, 2= 100. 

Används plantskydd  

• ja 
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• nej  

Åtgärder för vattenhushållningen 

Alternativ för vattenhushållningsåtgärder 

1 = öppnande av utfallsdiken (lägg till en plan som bilaga till ansökan) 

2 = iståndsättning av tegdiken (bifoga en plan till ansökan) eller  

3 = inget behov. 

Gödslingsbehov 

Alternativ för gödslingsmetod 

1 = borgödsling 

2 = askgödsling 

3 = annan gödsling eller  

4 = inget gödslingsbehov. 

 


