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Anmälan om verkställande av tidig vård av plantbestånd och
vård av ungskog
Sökandens (markägarens) uppgifter
Fyll i sökandens namn och kontaktuppgifter. Om sökanden är ett oskiftat dödsbo
eller en sammanslutning av fysiska personer (en beskattningssammanslutning),
som har flera delägare, uppge som kontaktuppgift den adress dit ni vill att
Skogscentralen skickar beslutet och övriga dokument som rör behandlingen av
ansökan.
Beslutsnummer
Numret för projektets finansieringsbeslut. Numret ser du på finansieringsbeslutet
som Skogscentralen har skickat och det används för att koppla anmälan om
verkställande till rätt ansökan. För det skötselarbete som stödet gäller görs en
anmälan om verkställande när arbetet är utfört. Det går bara att lämna in en
anmälan om verkställande per beslut om beviljande av stöd.
Uppgifter om uppgöraren av anmälan om verkställande
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 ombudet inte är den
samma som i finansieringsansökan meddelas det här och det nya ombudets
befogenheter i anmälan om verkställande eller i en skild bilaga.
Verkställande som 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.
Referensnummer
För att kunna identifiera stödbetalningen kan betalningsmottagaren använda ett
referensnummer (bankreferens) som består av endast siffror. Som stomme i
numret kan till exempel kund- eller fakturanumret användas. Ett kontrollnummer
läggs sedan till efter stommen. Referensnumret ska vara minst fyra siffror långt
(stommen 3 + kontrollsiffra) och får vara högst 20 siffror långt (19 + 1). Du kan
utnyttja de referenskalkylatorer som finns på bankernas webbplatser och på
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Finansbranschens centralförbunds webbplats. Om inget referensnummer har
angetts använder Skogscentralen referensnumret 1122 eftersom
stödutbetalningarna inte går igenom utan referens.
Betalningsmottagarens uppgifter
Namn, kontonummer i IBAN-form, BIC-kod samt personbeteckning eller FOnummer. Det kan bara finnas en betalningsmottagare per fastighet.
Kommun, fastighetsbeteckning, fastighetens namn
Fyll i kommun, fastighetsbeteckningen i siffror och fastighetens namn. Om arbete
utförs på flera fastigheter ska alla fastigheters uppgifter fyllas i.
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.
Figurens areal
Arealen för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog anges figurvis med 0,1
hektars noggrannhet. Arealen på det område för vilket stödet gäller kan inte vara
större efter att arbetet genomförts än när stödet söktes och beviljades. I det
slutliga beslutet om stödbelopp beräknas beloppet utifrån arealen som angetts i
ansökan.
Kvarvarande bestånd
Ange det kvarvarande beståndet med 200 stammars noggrannhet
(stammar/hektar).
Höjd (Vård av ungskog, arbetsslag 30)
På ett objekt för vård av ungskog ska du ange om beståndets höjd på figuren är
över 3 m efter utfört arbete.
Medeldiameter (Vård av ungskog, arbetsslag 30)
På ett objekt för vård av ungskog anges medeldiametern, viktad med grundytan i
brösthöjd, med 1 centimeters noggrannhet.
Huvudträdslag (Vård av ungskog, arbetsslag 30)
Ange det trädslag som man gynnar med arbetet.
Avgång (Vård av ungskog, arbetsslag 30)
Anges om avgången är av storleksklassen under 1 500 stycken per hektar, eller
över 1 500 stycken per hektar på ett objekt för vård av ungskog. Om det gäller ett
objekt i norra Finland, ange om avgången är av storleksklassen under 1 000
stycken per hektar, eller över 1 000 stycken per hektar. De avlägsnade stammarna
ska vara minst två centimeter i stubbdiameter.
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Klenträd (Vård av ungskog, arbetsslag 30)
På ett objekt för vård av ungskog anges figurvis den areal från vilken har tagits ut
minst 35 fast kubik klenträd per hektar. Om det gäller ett objekt i norra Finland
anges figurvis den areal från vilken har samlats minst 25 fast kubik klenträd per
hektar. Uppgifterna ska basera sig på en mätningshandling enligt lagen om
virkesmätning (414/2013). Om stöd har sökts för tidig vård av plantbestånd men
det verkställda arbetet uppfyller kriterierna för vård av ungskog beaktas inte
hopsamling av klenträd när det slutliga stödbeloppet fastställs.
Medelhöjd (Tidig vård av plantbestånd, arbetsslag 35)
Ange plantbeståndets medelhöjd efter utfört arbete med tio centimeters
noggrannhet.
Huvudträdslag (Tidig vård av plantbestånd, arbetsslag 35)
Ange det trädslag som gynnas av arbetet.
Avgång (Tidig vård av plantbestånd, arbetsslag 35)
Ange om avgången är av storleksklassen under 3 000 stycken per hektar, eller
över 3 000 stycken per hektar å ett objekt för tidig vård av plantbestånd. Om det
gäller ett objekt i norra Finland, ange om avgången är av storleksklassen under 2
000 stycken per hektar, eller över 2 000 stycken per hektar.
Eventuella ändringar i verkställandet jämfört med finansieringsbeslutet
Det sökta stödet kan förändras i verkställandefasen från vård av ungskog till tidig
vård av plantbestånd eller tvärtom. Förändringen kan beaktas när beslut om
slutligt stödbelopp fattas utgående från anmälan om verkställande. Om stöd har
sökts för tidig vård av plantbestånd kan inte hopsamling av klenträd finansieras.
Om det skötta områdets areal är större än vad stöd har sökts för beräknas det
slutliga stödbeloppet utgående från den areal som angavs i ansökan. Bara en
anmälan om verkställande per beslut om stöd kan lämnas in.
Bilagor
Som bilaga ska det finnas en karta som visar vilka figurer projektet gäller.
Att skicka anmälan om verkställande
Skriv följande i rubrikfältet när du skickar in anmälan om verkställande per e-post:
ANMÄLAN OM VERKSTÄLLANDE/Beslut/11-2015-333/Sökandes namn
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