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Övriga grunder för beviljande, utbetalning, användning och
övervakning av stöd för vård av ungskog och tidig vård av
plantbestånd
Anmälan om verkställande ska innehålla
Den anmälan om verkställande som lämnas in när arbetet är slutfört ska
innehålla:
•
•
•
•

finansieringsbeslutets nummer
namn och kontaktuppgifter på stödmottagaren och uppgöraren av
dokumentet
stödmottagarens kontonummer
arbetsmängderna enligt finansieringsbeslutet per fastighet

Till anmälan ska bifogas en karta med de figurer inritade där arbetena enligt
finansieringsbeslutet har gjorts. Områdenas arealer ska anges figurvis med 0,1
hektars noggrannhet. Om stödet enligt anmälan om verkställande betalas till
någon annan än stödmottagaren, ska betalningsmottagarens namn, FO-nummer
eller personbeteckning och kontonummer uppges.
I anmälan om verkställande av vård av ungskog ska dessutom anges
•
•
•
•

•

kvarvarande bestånd med 200 stammars noggrannhet
medeldiametern i brösthöjd, viktat mot grundytan, med en centimeters
noggrannhet
uppgifter om ifall höjden på det kvarvarande beståndet är över 3 meter
uppgifter om ifall avgången är av storleksordningen under eller över 1500
stycken per hektar, eller om objektet finns i norra Finland under eller över
1000 stycken per hektar. Till avgången kan räknas endast stubbar med en
diameter på över 2 centimeter.
de figurer på vilka har hopsamlats klenträd minst 35 fasta kubikmeter per
hektar, eller om objektet finns i norra Finland, de figurer på vilka har
hopsamlats klenträd minst 25 kubikmeter per hektar. Uppgiften ska basera
sig på en mätningshandling enligt lagen om virkesmätning (414/2013).

I anmälan om verkställande av tidig vård av plantbestånd ska dessutom anges:
•
•

kvarvarande bestånd med 200 stammars noggrannhet
medelhöjden för kvarvarande bestånd med 10 centimeters noggrannhet
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uppgifter om ifall avgången är av storleksordningen under 3000 stycken per
hektar, eller över 3000 stycken per hektar, eller om objektet finns i norra
Finland under eller över 2000 stycken per hektar.

Den som gör upp anmälan om verkställande ska ha tillräckligt sakkunskap i
förhållande till typen och omfattningen av den understödda åtgärden.

Stödvillkor och skyldigheter i anslutning till stödet
Stöd för vård av ungskog och för tidig vård av plantbestånd ska sökas innan
arbetet påbörjas. Arbetet kan inledas när ansökan har lämnats in.
Arbetet ska vara slutfört och anmälan om verkställande inlämnad till
Skogscentralen senast vid de tidpunkter som anges i beslutet om beviljande av
stöd (se punkten Utbetalning av stöd). Rätten till utbetalning av det beviljade
stödet förfaller om anmälan om verkställande inte lämnas till Skogscentralen
inom den angivna tidsfristen.
Stöd för vård av ungskog kan inte beviljas om det inte har gått tio år sedan det på
samma objekt senast utfördes vård av ungskog med stöd enlig lagen om hållbart
skogsbruk (1094/1996). Stöd för tidig vård av plantbestånd kan inte beviljas om
det inte har gått tio år sedan det på samma objekt senast utfördes vård av
ungskog eller skogsförnyelse med stöd enlig lagen om hållbart skogsbruk.
En förutsättning för att stöd ska beviljas är att det för det arbete eller den åtgärd
som ska finansieras inte har beviljats offentligt stöd enligt 4 § 2 mom. i
statsunderstödslagen eller stöd via skattesystemet eller båda tillsammans.
Arbeten som får stöd ska utföras i enlighet med god yrkespraxis inom
skogsbranschen.
Ett skötselobjekt för vård av ungskog ska vara minst två hektar. Objektet kan
bestå av flera olika figurer men den minsta figuren ska vara minst en halv hektar.
Det utvecklingsdugliga beståndets medelhöjd ska efter utförd vård av ungskog
vara över tre meter, och medeldiametern i brösthöjd viktad med grundytan högst
16 centimeter. Med utvecklingsdugligt bestånd avses trädbestånd som odlas som
huvudträdslag.
På ett objekt för vård av ungskog ska per hektar fällas minst 1 000 stammar med
en stubbdiameter på minst två centimeter. I norra Finland ska per hektar fällas
minst 800 stammar med en stubbdiameter på minst två centimeter. Om
plantbeståndet är glest eller ojämnt, beviljas stöd enligt arbetets effektområde.
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Oröjda viltsnår räknas in i effektområdet när den sammanlagda arealen av dem
understiger tio procent av figurens areal.
Det trädbestånd som odlas efter åtgärden ska bestå av högst 3 000 stammar per
hektar.
Om det i södra eller mellersta Finland i samband med vård av ungskog på
objektet samlas ihop minst 35 fast kubikmeter klenträd per hektar, och i norra
Finland minst 25 fast kubikmeter per hektar, stiger stödbeloppet för vård av
ungskog. Villkoret för höjt stöd är att klenträd uppsamlas figurspecifikt och då i
huvudsak jämt.
Ett objekt för tidig vård av plantbestånd ska vara minst en hektar. Objektet kan
bestå av flera olika figurer men den minsta figuren måste vara minst en halv
hektar.
Det plantbestånd som ska odlas efter tidig vård av plantbestånd ska efter utfört
arbete vara minst 0,7 m och högst tre meter högt. Med plantbestånd som ska
odlas avses trädbestånd som odlas som huvudträdslag.
Vid tidig vård av plantbestånd ska minst 3 000 stammar per hektar avlägsnas från
objektet. I norra Finland är motsvarande antal minst 2 000 stammar per hektar.
Om plantbeståndet är glest eller ojämnt, beviljas stöd enligt arbetets
effektområde. Oröjda viltsnår räknas in i effektområdet när den sammanlagda
arealen av dem understiger tio procent av figurens areal.
Det bestånd som odlas efter tidig vård av plantbestånd får bestå av högst 5 000
stammar per hektar.
Stödmottagaren är ansvarig för att villkoren iakttas, att begränsningarna följs och
att de skyldigheter som följer med stödet uppfylls. Men stödmottagaren har inte
ansvar för vård- och underhållsplikten efter att området eller fastigheten har bytt
ägare.
Stödmottagaren är skyldig att uppge riktiga och tillräckliga uppgifter för att
Skogscentralen ska kunna betala stödet och övervaka att stödvillkoren iakttas.
Stödmottagaren är skyldig att genast meddela Skogscentralen om hon eller han
inte kan uppfylla villkoren och skyldigheterna i detta beslut. Skyldig att meddela
förutom stödmottagaren är också den som gjort upp anmälan om verkställande,
eventuellt annat ombud samt verkställaren av projektet.
Den som fått orätt, för mycket eller uppenbart grundlöst stöd är skyldig att
omedelbart återbetala stödet eller en del av det till Skogscentralen, enligt de
betalningsdirektiv som Skogscentralen ger. Stödet eller en del av det måste
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betalas tillbaka också i det fall att det utförda arbetet inte följer detta beslut.
Stödet behöver inte återbetalas om det är under 100 euro.
En markägare som beviljats stöd för vård av ungskog är skyldig att i tio år efter
det att allt stöd för åtgärden har utbetalats, se till att det område som åtgärden
omfattade vårdas och underhålls. För tidig vård av plantbestånd är motsvarande
tid sju år. Det område som underhållet gäller får inte tas i sådan användning att
utnyttjandet av området för skogsbruksändamål väsentligt förhindras.
När det gäller tidig vård av plantbestånd innebär vård- och
underhållsskyldigheten att man ser till att plantbeståndets fortsatta utveckling
sker så att det inte finns behov att bevilja objektet stöd för vård av ungskog innan
sju år har gått från slutbetalningen av stödet för tidig vård av plantskog.
Sådana arbeten som hör till vård- och underhållsskyldigheten får inte finansieras
med medel enligt den temporära lagen för finansiering av hållbart skogsbruk.
Till vård- och underhållsskyldigheten hör, att en markägare som beviljats stöd för
tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog inte under nämnda sju eller tio år
efter slutbetalningen av stödet får utföra förnyelseavverkningar eller andra
avverkningar på området som inte är ändamålsenliga med tanke på skogsodling.
En förnyelseavverkning får göras endast när objektet har drabbats av en sådan
naturskada som kräver förnyelseavverkning.
När äganderätten till en fastighet eller något annat område övergår till en ny
ägare, övergår också vård- och underhållsskyldigheten till den nya ägaren.
Skogscentralen kan upphäva vård- och underhållsskyldigheten i de fall som
nämns i den temporära finansieringslagen. Markägaren är skyldig att återbetala
erhållet stöd om vård- och underhållsplikten upphävs på grund av att markägaren
slutar att använda området, eller en betydande del av det, som skogsbruksmark.

Skogscentralens tillsynsuppgift
Skogscentralen har rätt att utföra nödvändiga granskningar i anslutning till
utbetalningen av stödet och vid övervakningen av användningen. Skogscentralen
kan fatta beslut om att befullmäktiga en annan myndighet eller en utomstående
revisor att utföra granskningar. Skogscentralen kan utnyttja utomstående experter
som hjälp vid granskning.
Stödmottagaren är skyldig att utan ersättning ge alla nödvändiga uppgifter och
utredningar, dokument, uppteckningar och övrigt material till Skogscentralens
granskare eller till den myndighet eller revisor som Skogsägaren har
befullmäktigat, samt också annars bistå vid granskningen.
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Om det är nödvändigt har den person som utför granskningen rätt att
omhänderta det material som är föremål för granskning. Över det omhändertagna
materialet ska i samband med granskningen upprättas ett protokoll ur vilket
framgår varför materialet har omhändertagits och vilka dokument det gäller.
Materialet ska återlämnas omedelbart när det inte längre behövs för
granskningen.
Den person som utför granskningen har rätt att i den omfattning som
granskningen kräver, få tillträde till affärs- och lagerlokaler eller andra
motsvarande lokaler som är i statsunderstödstagarens besittning eller användning
och som används för idkandet av näring och till andra områden där
omständigheterna är av betydelse för beviljandet av statsunderstöd och
övervakningen av dess användning. Granskning får inte utföras i utrymmen som
används för boende av permanent natur.
Skogscentralen har också rätt att vid behov kontrollera att den som verkställer det
projekt som fått stöd, har uppfyllt de skyldigheter som stödet förutsätter.

Återkrav
Om grunderna för återbetalning och återkrav av stöd bestäms i
statsunderstödslagen. Livsmedelverket fattar beslut om återkrav på föredragning
av Skogscentralen. Skogscentralen ska göra en föredragning om återkrav till
Livsmedelverket om den får reda på en sådan anledning till återkrav som bestäms
i statsunderstödslagens 21 eller 22 §.
Livsmedelverket fattar beslut om att utbetalningen av stöd ska avbrytas och att
redan betalat stöd ska återkrävas om:
1. stödmottagaren inte har återbetalat sådant stöd, eller del av stödet, som
enligt detta beslut ska återbetalas,
2. stödet till en betydande del har använts till annat ändamål än till det
beviljade,
3. stödmottagaren, hans eller hennes ombud, eller verkställaren till
Skogscentralen har gett orätta eller vilseledande uppgifter om någon sådan
omständighet som väsentligt har inverkat på erhållandet av stödet, eller på
beloppet eller villkoren, eller hemlighållit någon sådan omständighet, eller
4. i övrigt på ett med punkterna 1–3 jämförbart sätt väsentligen brutit mot
bestämmelserna om användning av statsunderstöd eller villkoren i
statsunderstödsbeslutet.
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Livsmedelverket kan besluta om att utbetalningen av stöd ska avbrytas och redan
utbetalt stöd ska återkrävas om:
1. Skogscentralen inte har fått riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalning
av stödet,
2. om villkoren för användande av stödet eller övriga villkor och
begränsningar för stödet inte har följts,
3. stödmottagaren, hans eller hennes ombud eller verkställaren inte har
uppfyllt sin skyldighet att lämna upplysningar,
4. om stödmottagaren eller verkställaren av ett arbete/projekt har vägrat att
till den granskande myndigheten eller revisorn lämna sådant material, eller
att bistå vid granskningen, på det sätt som förutsätts i detta beslut,
5. stödmottagaren, hans eller hennes ombud eller verkställaren i praktiken
handlar på ett sätt som kan jämföras med de omständigheter som beskrivs
i punkterna 1–4 genom att ge en omständighet som ansluter sig till
beviljandet, utbetalningen eller användningen av statsunderstödet en
annan juridisk form än vad som motsvarar sakens faktiska natur eller syfte.

Stödet återkrävs om det efter utbetalningen kommer fram att sådant offentligt
stöd eller stöd via beskattningen som avses i statsunderstödslagen 4 § 2 mom.
eller båda tillsammans, har beviljats för samma arbete eller åtgärd.
Livsmedelverket kan också besluta om att utbetalningen av stöd ska avbrytas och
redan utbetalt stöd ska återkrävas om detta förutsätts i EU-lagstiftningen.
Stödet återkrävs av stödmottagaren. Om orsaken till att stödet återkrävs är att
vård- och underhållsskyldigheten har försummats, återkrävs stödet av den som
under tiden som ägare har försummat skyldigheten. Om bestämmelserna rörande
samägda fastigheter i den temporära finansieringslagens 28 § tillämpades då
stödet beviljades, kan stöd inte återkrävas av en sådan samägare som inte har
tagit emot stöd, ifall denna samägare själv eller den nya samägaren inte har
deltagit i den verksamhet som är orsaken till återkravet.
Ränta ska betalas på det återkrävda beloppet enligt räntelagen (633/1982) 3 § 2
mom. utökat med tre procentenheter. Om stödet har betalats ut i flera omgångar
ska räntan betalas räknat från den slutliga betalningen. När stödet återkrävs ska
räntan betalas fram till det datum då Skogscentralen gör sin begäran om
återbetalning till Livsmedelverket.
Om det återkrävda beloppet inte har betalats senast på den förfallodag som
Livsmedelverket har bestämt, måste den betalningsskyldiga betala en årlig
dröjsmålsränta enligt räntesatsen i räntelagen 4 § 3 mom.
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