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Ifyllnadsinstruktioner, finansieringsansökan för tidig vård av
plantbestånd och vård av ungskog
Sökandens (markägaren) uppgifter
Fyll i sökandens namn och kontaktuppgifter. Om den sökande är ett oskiftat
dödsbo eller en sammanslutning av fysiska personer (en
beskattningssammanslutning), som har flera delägare, ange som kontaktuppgift
den adress dit ni vill att Skogscentralen skickar beslutet och övriga dokument som
rör behandlingen av ansökan.
Kundreferens
En identifieringskod som uppgöraren har gett projektet, exempelvis ett
projektnummer.
Uppgöraren av ansökan
Uppgöraren är den som har gjort upp ansökningshandlingarna. Ange uppgörarens
namn och kontaktuppgifter om hen är någon annan än sökanden (markägaren).
Ombud
Ombudet är en person som har fullmakt att sköta ansökan för den egentliga
sökanden (markägaren). Skogscentralen skickar beslutet och övriga dokument
som rör ansökan till ombudet. Om sökanden inte har utsett något ombud skickas
dokumenten till den sökande på den adress som angetts. Om du använder dig av
ett ombud ska en fullmakt eller någon annan utredning, som visar att ombudet
har rätt att företräda dig, lämnas in som bilaga till ansökan.
Uppgöraren av ansökan är också ofta den sökandes ombud. Om ombudet inte
själv har gjort upp ansökan, måste förutom den eventuella uppgörarens uppgifter
också ombudets namn och kontaktuppgifter anges i ansökan. Fyll i sådana fall i
ombudets kontaktuppgifter i fältet för tilläggsuppgifter.
Ombudets behörighet
Det ombud som sköter ansökan måste visa upp en fullmakt. Om det inte finns
någon fullmakt ska man bifoga en tillräckligt specificerad utredning över
ombudets rättigheter att representera sin uppdragsgivare i ansökan. Av den
specificerade utredningen ska åtminstone framgå vilka åtgärder ombudet har rätt
att vidta. Dessutom ska det nämnas eventuella begränsningar i hens behörighet.
En tillräcklig specificering är speciellt viktig om det är meningen att det stödet ska
betalas ut till ombudet.
Om det inte finns något dokument bifogat till ansökan där ombudets
befogenheter framgår, ska man ge den behövliga utredningen på
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ansökningsblanketten. Ange på blanketten det datum då befullmäktigandet har
getts och kryssa för de åtgärder som befullmäktigandet gäller.
Samprojekt
Med samprojekt avses ett projekt som verkställs på minst två sådana fastigheter
som inte tillhör samma sökande (markägare), om båda fastighetsägarna har rätt
till stöd enligt den temporära lagen om hållbart skogsbruk. Om ett projekt
genomförs som ett samprojekt ska en separat blankett fyllas i för varje sökande.
Elektronisk delgivning
Skogscentralen kan, på det sätt som anges i 19 § i lagen om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksamhet, skicka beslutet eller andra
dokument som rör behandlingen av ansökan elektroniskt, till den e-postadress
(sökandens eller ombudets) som uppgetts i ansökan. Sätt kryss i rutan om du inte
ger ditt samtycke till elektronisk delgivning.
Fastigheten/fastigheterna är i samägo
Ange grunderna för samägandet, samt vid varje fastighet ägarandelen för de
delägare som söker stöd för ett arbete eller en åtgärd.
När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans handlar det om
samägande. I normala fall förutsätter åtgärder som rör fastigheten att alla
delägare godkänner dem. Men för åtgärder enligt den temporära lagen om
hållbart skogsbruk, kan sådana ägare som äger minst en fjärdedel av fastigheten
och hör till de samägare som har hand om skötseln av fastigheten, anhålla om
stöd. Enligt lagens 28 § förutsätter detta att de avstår från att kräva övriga
delägare än de som deltagit i projektet, på kostnader för genomförandet. Också en
enskild delägare, som äger minst en fjärdedel av fastigheten och är en av dem
som har hand om skötseln, har samma rättighet. Bestämmelsen tillämpas även på
oskiftade dödsbon och på en sådan kvotdel av en fastighet som förvaltas genom
sämjoskifte.

Som samägare som sköter fastigheten betraktas en samägare som: (1) i ett avtal
som avses i 24 kap. 1 § i ärvdabalken (40/1965) har utsetts att sköta fastigheten,
(2) genom avtal som ingåtts av samägarna har utsetts att fungera som en i denna
lag avsedd samägare som sköter fastigheten, eller (3) bor på fastigheten, om
inget avtal har gjorts.
Objekt för tidig vård av plantbestånd
Stöd kan beviljas för slyröjning och gallring av plantbestånd samt avlägsnande
och gallring av lågskärm.
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Objektet som stödet för tidig vård av plantbestånd söks för ska vara minst en
hektar. Objektet kan bestå av många olika figurer, men den minsta figurens
storlek ska vara minst en halv hektar.
Efter arbetet ska medelhöjden på det plantbestånd som ska odlas vara minst 0,7
meter och högst tre meter. Med det plantbestånd som ska odlas menas beståndet
som odlas som huvudträslag.
Minst 3 000 stammar per hektar ska avlägsnas från objektet. I norra Finland ska
minst 2 000 stammar per hektar avlägsnas vid tidig vård av plantbestånd. Om
plantbeståndet är glest eller ojämnt beviljas stöd enligt arbetets effektområde.
Oröjda viltbuskage räknas in i effektområdet när den sammanlagda arealen av
dem understiger tio procent av figurens areal.
Det trädbestånd som odlas efter tidig vård av plantbestånd får bestå av högst
5 000 stammar per hektar.
Objekt för vård av ungskog
Stöd kan beviljas för slyröjning och gallring av äldre plantbestånd samt
avlägsnande och gallring av lågskärm. Stöd kan också beviljas för vård av
ungskog om åtgärden inte är kommersiellt lönsam. Dessutom kan stöd beviljas för
hopsamling av klenträd i samband med de ovan nämnda arbetena.
Objektet för vård av ungskog ska vara minst två hektar. Objektet kan bestå av
många figurer, men den minsta figuren ska vara minst 0,5 hektar.
Trädbeståndet som är objektet för vård av ungskog ska före arbetet i medeltal,
viktat med grundytan, vara högst 16 centimeter i diameter i brösthöjd.
Det utvecklingsdugliga trädbeståndet ska efter arbetet vara i medeltal över tre
meter högt och i medeltal, viktat med grundytan, högst 16 centimeter i diameter i
brösthöjd. Med utvecklingsdugligt trädbestånd avses trädbestånd som odlas som
huvudträslag.
På ett objekt ska per hektar fällas minst 1 500 stammar med en stubbdiameter på
minst två centimeter. I norra Finland ska det på ett objekt per hektar fällas minst
1 000 stammar med en stubbdiameter på minst två centimeter.
Det trädbestånd som odlas efter åtgärden ska bestå av högst 3 000 stammar per
hektar. Om objektet är glest eller ojämnt, beviljas stöd enligt arbetets
effektområde. Oröjda viltbuskage räknas in i effektområdet när den sammanlagda
arealen av dem understiger tio procent av figurens areal.
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Kommun, fastighetsbeteckning, fastighetens namn
Fyll i kommun, fastighetsbeteckning och fastighetens namn. Om arbete utförs på
flera fastigheter ska alla fastigheters uppgifter fyllas i.
Ägarandel då fastigheten är samägd
Uppge den/de sökandes ägarandel i samägda fastigheter som procent eller i
bråktal (till exempel 50 % eller ½).
Figurnummer
För att identifiera figuren används det nummer som används i skogsbruksplanen.
Om det inte finns någon skogsbruksplan ges figurerna i projektet en löpande
numrering. Figurnumren ska motsvara numreringen på den bifogade kartan.
Areal, ha
Arealen för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog anges figurvis med 0,1
hektars noggrannhet. Arealen på det området för vilket stödet gäller kan inte vara
större efter att arbetet genomförts än när stödet söktes och beviljades.
Arbetsslag (as)
Ange för varje figur separat för vilket arbetsslag man söker stöd. Använd de
arbetsslag som finns i Skogscentralens kemera-system:
30 = vård av ungskog (medelhöjd över 3 meter)
35 = tidig vård av plantbestånd (medelhöjd 0,7-3 meter).
Om du bedömer att plantskogen efter utfört arbete kommer att ha en medelhöjd
på över 3 meter, kryssa för arbetsslag 30 = vård av ungskog.
Om du bedömer att plantskogen efter utfört arbete kommer att ha en medelhöjd
på högst 3 meter, kryssa för arbetsslag 35 = tidig vård av plantbestånd.
Vid vård av ungskog separeras äldre plantskog (utvecklingsklass T2) från klenare
gallringsskog (utvecklingsklass 02) så att de bildar egna figurer.
Det slutliga stödet betalas ut för det arbetsslag som arbetet uppfyller villkoren
för, utgående från anmälan om verkställande
Plantbeståndets medeldiameter
Vid vård av ungskog måste det meddelas att den grundyteavvägda
medeldiametern vid brösthöjd är högst 16 centimeter på objektet innan åtgärder
påbörjas.
Hopsamling av klenträd
På ett objekt för vård av ungskog (arbetsslag 30) kan man ta ut klenträd. Kryssa
för i ansökan på vilka figurer klenträd tas ut. En förutsättning för ett förhöjt stöd
är att klenträd hopsamlas figurspecifikt och då i huvudsak jämt.
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Om stöd har sökts för tidig vård av plantbestånd men det verkställande arbetet
uppfyller kriterierna för vård av ungskog tas hopsamling av klenträd inte i
beaktande när beslut om slutligt stödbelopp fattas.
Totalt
Ange arealerna per arbetsslag, också den areal på vilken du tar ut klenträd.
Övrigt offentligt stöd
Sätt ett kryss i endera rutan (Ja eller Nej) beroende på om du har sökt eller fått
annat offentligt stöd för åtgärden. Skogscentralen kan inte bevilja stöd enligt den
temporära finansieringslagen om det arbete eller den åtgärd som ska finansieras
har beviljats annat offentligt stöd (stöd via beskattningen, stöd som beviljats som
varor eller tjänster).
Om Skogscentralen först har beviljat stöd, och det efter att stödet har betalats ut
visar sig att sökandena har beviljats annat offentligt stöd för samma arbete eller
åtgärd, ska det stöd som Skogscentralen beviljat återkrävas.
Med offentligt stöd avses understöd, lån och annan finansiering, räntestöd,
borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner
som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en
offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel. Som
offentligt stöd avses även stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel
eller av andra medel från Europeiska unionen. Enligt naturvårdslagen består stöd
som beviljas för skydd och vård av den biologiska mångfalden av varor och
tjänster.
Tidigare beviljat kemera-stöd för objektet
Stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog kan beviljas om det har
gått tio år sedan skogsförnyelsen enligt lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk (1049/1996) senast har finansierats på samma objekt.
Stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog kan inte beviljas om det
inte har gått tio år sedan röjning av ungskog eller plantbestånd på samma objekt
har finansierats som vård av ungskog enligt lagen om finansiering av hållbart
skogsbruk (1049/1996).
Stödbeloppet
Ange beloppet i euro.
Tidpunkten då arbetet inleds och avslutas
Stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog beviljas med villkoret att
arbetet verkställs inom den tid som anges i beslutet. Ingen tilläggstid beviljas för
att genomföra arbetet.
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Hela stödet betalas ut på en gång när arbetet har slutförts och Skogscentralen
har godkänt den anmälan om verkställande som har lämnats in. Endast en
anmälan om verkställande kan lämnas in. Anmälan om verkställande måste göras
inom den tidsfrist som anges i finansieringsbeslutet. På Skogscentralens
webbplats finns en blankett för anmälan om verkställande och
ifyllnadsinstruktioner.
Bilagor
Som bilaga ska det finnas en karta som visar vilka figurer projektet gäller.
Att skicka ansökan
Skriv följande i rubrikfältet när du skickar in ansökan per e-post: Vård av ungskog,
finansieringsansökan.
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