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Finlands skogscentral
Finansieringsansökan och verkställighetsplan för vitaliseringsgödsling, IFYLLNADSINSTRUKTIONER

Stöd kan beviljas för askgödsling av torvskogar samt för gödsling på objekt där det råder borbrist. Stöd beviljas
dessutom bara för arbete i sådana skogar där trädbeståndet på grund av obalans mellan näringsämnena i
marken inte utvecklas på önskat sätt trots skogsbruksåtgärder och som genom gödsling kan fås att återhämta
sig. Dessutom förutsätts att man väljer ett gödselfabrikat som lämpar sig för att rätta till obalansen mellan
näringsämnena.
Gödslingsobjektets areal ska vara minst två hektar. Objektet kan bestå av flera olika figurer men den minsta
figuren ska vara minst en halv hektar. Stöd för vitaliseringsgödsling beviljas inte när marken består av icke
genomsläpplig lerjord. Ett objekt på torvmark ska till näringsnivån motsvara minst lingontorvmo. För att stöd
ska beviljas för vitaliseringsgödsling av plantbestånd, krävs att den tidiga vården av plantbeståndet har gjorts
på ett ändamålsenligt sätt och att plantbeståndet är minst 0,7 meter högt.
För förnyelsemogna skogar beviljas inte stöd, eftersom utgångspunkten är att förnyelse av förnyelsemogen
skog är ekonomiskt mer ändamålsenligt än att låta skogen fortsätta växa. Kemera-vitaliseringsgödslingsstöd är
alltså inte ekonomiskt ändamålsenligt på sådana objekt. Som förnyelsemogen räknas skog som till sin ålder
eller diameter har överskridit den i skogsvårdsrekommendationerna angivna nedre gränsen för när en skog är
förnyelsemogen.
På viktiga grundvattenområden (I-klass) och andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning
(II-klass) godkänns inte planerade vitaliseringsgödslingsprojekt med aska. Enligt förordningen om
gödselprodukter är borgödsel inte heller tillåtet på grundvattenområden av klass I. Om det behöver gödslas
(med annat än aska) på grundvattenområde av klass II för att korrigera en näringsobalans ska effekterna på
grundvattent utvärderas och dessutom finns det orsak att vara i kontakt med den lokala NTM-centralen för att
utreda förutsättningarna för gödslingen.
Det går inte att bevilja stöd för vitaliseringsgödsling enligt 13 § i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk om
det inte har gått 20 år sedan det senaste stödet för vitaliseringsgödsling betalades ut för samma objekt.
För att stöd ska kunna beviljas behövs en verkställighetsplan som godkänts av Skogscentralen. Åtgärderna
kan inledas först efter att Skogscentralen godkänt ansökan och verkställighetsplanen.
Sökande (markägaren): När det handlar om en enskild markägares ansökan, fyll i sökandens namn och
kontaktuppgifter här. Om sökanden är ett odelat dödsbo eller en sammanslutning av fysiska personer (en
beskattningssammanslutning), som har flera delägare, meddela den adress dit man vill att Skogscentralen
sänder beslut och övriga dokument som rör behandlingen av ansökan. 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.
Kundreferens: En identifiering som verkställaren har gett för projektet, exempelvis projektnummer.
Uppgörare av ansökan: Uppgöraren är den som har gjort upp ansökningshandlingarna. Ange uppgörarens
namn och kontaktuppgifter om han eller hon är någon annan än sökanden (markägaren).
Ombud: Ombudet är en person som har fullmakt att sköta ansökan för den egentliga sökandens (markägarens)
räkning. Skogscentralen sänder beslutet och övriga dokument som rör ansökan till ombudet. Om inget ombud
är utsett sänds dokumenten till sökanden på den adress han eller hon har uppgett.
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Uppgöraren av ansökan fungerar ofta också som den sökandes ombud. Men om ombudet inte själv har gjort
upp ansökan, måste förutom den eventuella uppgörarens uppgifter också ombudets namn och
kontaktuppgifter finnas i ansökan. Fyll i så fall i ombudets kontaktuppgifter i fältet för tilläggsuppgifter.
Utredning över ombudets befogenheter Det ombud som sköter ansökan ska visa upp en fullmakt. Om det inte
finns någon fullmakt ska till ansökan bifogas en tillräckligt specificerad utredning över ombudets rättigheter att
representera sin uppdragsgivare. Ur den specificerade utredningen ska åtminstone framgå vilka åtgärder
ombudet har rätt att vidta. Dessutom ska där nämnas eventuella begränsningar i hans eller hennes behörighet.
Det är viktigt med en tillräcklig specificering, speciellt då det är meningen att de stöd som på basis av beslutet
betalas ut ska redovisas till ombudet.
Om det inte finns något dokument bifogat till ansökan ur vilket ombudets befullmäktigande framgår, ges den
behövliga utredningen på ansökningsblanketten. Anteckna 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). Vardera fastighetsägaren ska ha rätt till stöd enligt den temporära lagen om
hållbart skogsbruk. Om ett projekt genomförs som ett samprojekt ska alla markägares uppgifter meddelas
separat på bilageblanketten.
När det gäller samprojekt ska, för varje sökande (markägare), fyllas i blanketterna för finansieringsansökan och
verkställighetsplan för hans eller hennes fastigheter och de åtgärder som ska utföras. Dessutom anges
ombudets kontaktuppgifter, totalareal, den totala mängden gödsel samt de totala beloppen för kostnaderna
och det ansökta stödet.
Elektronisk delgivning: Skogscentralen kan, på det sätt som anges i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation
i myndigheternas verksamhet, sända beslutet eller andra dokument som rör behandlingen av ansökan
elektroniskt, till sökanden eller ombudet, till den e- postadress som uppgetts i ansökan. Sätt kryss i rutan om
du inte ger ditt samtycke till att dokument sänds elektroniskt.
En samägd fastighet: Anteckna grunderna för samägandet, samt vid varje fastighet ägarandelen för de
delägare som söker stöd för ett arbete eller en åtgärd. Ägarandelen anges i procent eller som bråktal (t.ex. 50
% eller ½)
När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans handlar det om samägande. I normala fall förutsätter
åtgärder som rör fastigheten att alla delägarna 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 kostnaderna för genomförandet. Också en
enskild samägare, som äger en fjärdedel av fastigheten och är en av dem som har hand om skötseln, har
samma rättighet. Bestämmelsen tillämpas också 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 ärvda
balken (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.
Övrigt offentligt stöd: Sätt ett kryss i rutan om inga andra offentliga stöd har sökts för åtgärden.
Skogscentralen kan inte bevilja stöd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk om det
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arbete eller den åtgärd som ska finansieras har beviljats annat offentligt stöd eller stöd via beskattningen. Om
Skogscentralen har beviljat stöd, och det efter att stödet har betalats ut visar sig att sökandena för samma
arbete eller åtgärd har beviljats annat offentligt stöd eller stöd via beskattningen, ska det stöd som
Skogscentralen har 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, samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från
Europeiska unionen.
Kommun, fastighetsbeteckning, fastighetens namn: Fyll i kommun, fastighetsbeteckning (fyrdelad) och
fastighetens namn. Om arbete utförs på flera fastigheter ska alla fastigheters uppgifter fyllas i.
Areal: Arealen för det område som ska vitaliseringsgödslas anges per fastighet/figur. Dessutom anges den
totala arealen som ska vitaliseringsgödslas.
Uppgifter om marken:
Huvud grupp (Hg)
1 = Skogsmark
2 = Tvinmark
3 = Impediment
4 = Övrig skogsbruksmark
5 = Tomt
6 = Jordbruksmark
7 = Övrig mark
8 = Vattendrag

Undergrupp (Ug)
1 = Mo
2 = Kärr
3 = Myr
4 = Fattigkärr
5 = Rikkärr

Ståndort (So)
1 = Lund, motsvarande torvmark (och örtrik torvmo)
2 = Lundartad mo, motsvarandetorvmark och örtrik torvmo
3 = Frisk mo, motsvarande torvmark blåbärstorvmo
4 = Torr mo, motsvarande torvmark och lingontorvmo
5 = Karg mo, motsvarande torvmark och ristorvmo
6 = Lavmo, motsvarande torvmark (och lavtorvmo)
7 = Hällmark och sandfält
8 = Toppar och fjäll

Jordart (Ja)
10 = Medelgrov eller grov mojord
11 = Medelgrov eller grov morän
12 = Medelgrov eller grov sorterad jordart
20 = Finfördelad mojord
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21 = Finkornig morän
22 = Finkornig sorterad jordart
30 = Stenig medelgrov eller grov mojord
31 = Stenig medelgrov eller grov morän
32 = Stenig medelgrov eller grov sorterad jordart
40 = Stenig finkornig mojord
50 = Berg ellerblockfält
60 = Torvjord
61 = Starrtorv
62 = Sphagnum torv (torv av vitmossa)
63 = Torv som mest består av trä
64 = Erosionskänslig starrtorv
65 = Erosionskänslig torv av vitmossa
66 = Oförmultnad starrtorv
67 = Oförmultnad torv av vitmossa
70 = Mulljord
80 = Gyttjejord

Utvecklingsklass:
A0 = Kalmark
T1 = Ungt plantbestånd
T2 = Grövre plantbestånd
Y1 = Plantbestånd med överståndare
02 = Ungt gallringsbestånd
03 = Grövre gallringsbestånd
04 = Förnyelsemoget bestånd
05 = Bestånd i skärmställning
S0 = Bestånd i fröträdsställning
ER = Olikåldrigt bestånd

Dräneringssituationen på torvmark:
1 = Odikad mo
2 = Försumpad mo
3 = Dikad mo
6 = Torvmark i naturtillstånd
7 = Nydikning
8 = Förändring
9 = Torvmo

Gödslingsfabrikatet/göselfabrikatetets namn:
Mängden av den borgödsel som används ska bestämmas utifrån tillväxtstörningar och observerade färgfel i
barren, eller med hjälp av analys av näringsämnen, eller utifrån beståndets utveckling och växtförhållanden.
När det gäller torvmarksskog ska mängden askgödsel och dess nödvändighet definieras utifrån växtplatsen.
Gödslingsmedel som lämpar sig för vitaliseringsgödsling av skog är till exempel Hankkijas/Kekkiläs bor- och
askgödsel, till exempel Ecolan Borea, Ecolan Cinis och Ecolan Horus, Bioa Oy:s boraska (Metsän booriravinne),
kraftverks askprodukter förutsatt att det finns en produktbeskrivning och att det finns totalt minst 2 % fosfor
och kalium i produkten, samt gödsel i vätskeform, till exempel YaraVita Bortrac 150 och Nekon booriliuos 150.
Om man använder askgödselmedel ska varudeklarationen eller en askanalys för det använda medlet bifogas till
planen eller till anmälan om verkställande.
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Beräknad användningsmängd: anges i kilogram per figur (enligt gödselframställarens
användningsrekommendation kg/ha)
Gödseltyp: Ange gödseltyp aska (t.ex. Ecolan Cinis), kemiskt gödselsalt (t.ex. Hankkijas/Kekkiläs bornäring),
kemisk flytande gödsel (t.ex. YaraVita Bortrack 150).
Stödbelopp som behövs: Uttryckt i euro.
Beräknade kostnader för planering, arbete och material: Specificera beräknade kostnader för planering
(€/ha), kostnader för eventuell näringsanalys (€), kostnader för spridning marken/luften (€/kg), samt priset för
gödslingsmedlet (€/kg) och de totala åtgärdskostnaderna för projektet. Om det är fråga om ett samprojekt
meddelas dessutom projektets totala areal, totala gödselmängd samt de totala kostnaderna och det sökta
stödet för hela projektet per gödselfabrikat.
Tidpunkten för gödslingen: L= bar mark, T= vinter. Med undantag för askgödsling sköts spridningen på bar
mark. Askbaserade gödselmedel och träaska kan spridas också under vintern.
Planerade vattenvårdsåtgärder var för sig: ange bland annat bredden på skyddszonerna intill vattendrag och
avgränsa berörda figurer på kartan.
Vägledande mått är:
-

Intill bäckar 10-15 meter beroende på åt vilket håll ytvattnet rinner samt hurdan lutning terrängen har
Intill övriga vattendrag minst 30 meter vid spridning med maskin från marken och 50 meter vid gödsel
med aska
Vid spridning från flygplan minst 50 meter intill vattendrag.
Intill diken 5 meter.
På objekt som är viktiga för mångfalden 10-20 meter.

Om näringsanalys inte har gjorts, hur har gödslingsbehovet och det använda gödselmedlet kunnat
fastställas:
Beskriv de symtom som beståndet som ska gödslas uppvisar vad gäller brist på bor: brist på bor syns som att
tillväxtpunkterna dör, barren blir tjocka och krökta, kronan förgrenar sig och träden blir mer busklika. I
torvmarksskog definieras behovet av askgödsling på basis av växtplatsen.
Bilagor:
-

När det handlar om samföretag, anges uppgifterna om markägarna och deras fastigheter på
bilageblanketten.
Fullmakt där ombudets behörighet är specificerad, i det fall att det i ansökan inte finns någon utredning
om ombudets rättigheter att företräda sin huvudman.
Eventuella resultat av näringsanalyser
Tillstånd och anmälningar som krävs för att genomföra projektet,
Uppgifter om myndighetskontakter i anslutning till pågående tillstånds- och anmälningsärenden
Om man använder askgödselmedel ska varudeklarationen eller en askanalys för det använda medlet
bifogas till planen eller till anmälan om verkställande.

