Finlands skogscentral
Anmälan om verkställande av vitaliseringsgödsling IFYLLNADSINSTRUKTIONER
Stödmottagare (markägare): När det är fråga om verkställighetsanmälan för en markägare, ange
stödmottagarens namn och kontaktuppgifter här. Om stödmottagaren är ett oskiftat dödsbo eller en
sammanslutning av fysiska personer (beskattningssammanslutning)med flera delägare, meddela den adress
dit man vill att Skogscentralen sänder beslut och övriga dokument som rör behandlingen av
verkställighetsanmälan.
Kundreferens: En identifiering som verkställaren har gett för projektet, exempelvis projektnummer.
Referensnummer: Bankens referensnummer (kan inte innehålla bokstäver, 4‐20 siffror)
Betalningsmottagaren kan för att stödutbetalningen enklare ska kännas igen ange ett referensnummer. Som
stomme i referensnumret kan till exempel kund‐ eller fakturanumret användas. En kontrollsiffra läggs sedan
till efter stommen. Referensnumret är minst fyra siffror långt (stommen + kontrollsiffran). Referensnumret får
högst vara 20 siffror långt (19 + 1). För att räkna ut referensnumret kan man använda de referenskalkylatorer
som hittas på bankernas webbplatser och på Finansbranschens centralförbunds webbplats. Om inget
referensnummer har angetts använder Skogscentralen referensnumret 1122 eftersom stödutbetalningarna
inte går igenom utan referens.
Beslutnummer: Numret finns på det finansieringsbeslut som du har fått från Skogscentralen och med hjälp av
det kan vi kombinera anmälan om verkställande med den rätta ansökan.
Uppgörare av anmälan: Uppgöraren är den som har gjort upp anmälan om verkställande. Ange uppgörarens
namn och kontaktuppgifter om han eller hon är någon annan än sökanden (markägaren).
Stöd‐/betalningsmottagare: I anmälan om verkställande ska anges stöd‐/ betalningsmottagarens namn,
kontonummer (i IBAN‐form), bankens BIC‐kod samt personbeteckning eller FO‐nummer.
Kommun, fastighetsbeteckning, fastighetens namn: Fyll i kommun, fastighetsbeteckning (fyrdelad) och
fastighetens namn. Om arbete utförts på flera fastigheter ska alla fastigheters uppgifter fyllas i.
Areal: Det vitaliseringsgödslade områdets areal anges per fastighet. Dessutom anges den totala arealen.
Gödslingsfabrikat/gödslingsfabrikatets namn:
Mängden av den borgödsel som används ska bestämmas utifrån tillväxtstörningar och observerade färgfel i
barren, eller genom analys av näringsämnen, eller utgående från beståndets utveckling och växtförhållanden. I
torvmarksskog ska mängden askgödsel och dess nödvändighet bestämmas på basis av växtplatsen.
Om man använder askgödselmedel ska varudeklarationen eller en askanalys för det använda medlet bifogas
till planen eller till anmälan om verkställande.
Använd gödselmängd anges i kilogram per figur. Gödselmängden kan anges med tio kilograms noggrannhet om
den totala mängden överstiger 100 kilogram, och med 100 kilograms noggrannhet om totalmängden överstiger
1000 kilogram.
Gödseltyp: Ange gödseltyp aska (t.ex. Ecolan Cinis), kemiskt gödselsalt (t.ex. Hankkijas/Kekkiläs borgödsel),
kemisk flytande gödsel (t.ex. YaraVita Bortrack 150).
Slutliga kostnader för planering, arbete och material: Specificera per gödselfabrikat slutliga kostnader för
planering (€/ha), för eventuell näringsanalys (€), för spridning från marken/luften (€), samt priset för

gödselmedlet (€) och de totala åtgärdskostnaderna för projektet. Om det rör sig om ett samprojekt anges
dessutom per gödselfabrikat projektets totalareal, den totala mängden gödselmedel samt totalkostnaden för
hela projektet.
Stödet för vitaliseringsgödsling är 30 procent av de rimliga totalkostnader som kan godkännas för projektet.
Kostnader som kan ingå i de totalkostnader som kan godkännas är planerings‐, arbets‐, och materialkostnader.
I planeringskostnaderna kan ingå rimliga kostnader för näringsanalys. När det gäller samprojekt fördelas
kostnaderna mellan delägarfastigheterna enligt kostnad per fastighet.
Bilagor:
- Karta där de områden har avgränsats på vilka det har gjorts arbeten enligt finansieringsansökan.
- Kopior av kvitton som visar på verkliga kostnader sänds till Skogscentralen om Skogscentralen så begär.
- Till den del som det stödbelopp som baserar sig på verkställighetsanmälan, bestäms utgående från de
slutliga kostnaderna, är det en förutsättning för stödet och dess delbetalningar att kopior av kvittona
sänds till Skogscentralen om Skogscentralen så begär.
- Om det använda gödselmedlet är askgödsel, ska den använda askgödselns produktinformation
eller en askanalys finnas som bilaga till planen eller verkställighetsanmälan.

