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Utfärdad i Mariehamn den 28 maj 2015

 Med stöd av 20 § landskapslagen (2015:32) 
om stöd för hållbart skogsbruk föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

 I denna förordning finns närmare bestäm-
melser om stöd vid skogsbruksåtgärder i enlig-
het med landskapslagen (2015:32) om stöd för 
hållbart skogsbruk.

2 §
Stödbeloppens storlek

 I bilagan anges för varje stödberättigad åt-
gärd stödets högsta stödandel av totalkostna-
den, stödets högsta belopp samt särskilda be-
stämmelser om stödets minsta belopp.

3 §
Skogsbruksplan

 I en skogsbruksplan ska avseende beskriv-
ningen över skogsbruksenhet ingå uppgifter 
om
 a) ägare och adressuppgifter,
 b) skogsbruksmarkens arealfördelning på 
markklasser,
 c) fastigheter och skiften med fastighetsbe-
teckningar och arealer,
 d) planens giltighetstid,

 e) planerare (vem eller vilka som uppgjort 
skogsbruksplanen) samt
 f) utvecklingsklasser, virkesförråd och till-
växt.
 I en skogsbruksplan ska avseende beskriv-
ningen över skogsbestånden ingå uppgifter om
 a) skogstyp,
 b) trädslagsfördelning,
 c) ålder,
 d) virkesvolym eller stamantal,
 e) grundyta,
 f) höjd och medeldiameter samt
 g) tillväxt.
 I en skogsbruksplan ska i förslaget till av-
verknings- och skötselåtgärder ingå uppgifter 
om lämpliga åtgärder och dessas skyndsamhet.
 Till en skogsbruksplan ska fogas en fast-
ighetskarta där skogsbruksenhetens samtliga 
skiften framkommer samt temakartor över fö-
reslagna avverknings- och skötselåtgärder. 
 En skogsbruksplans giltighetstid är 10 ka-
lenderår.

4 §
Ikraftträdelsebestämmelse

 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 
2015.

_________

 Mariehamn den 28 maj 2015

CAMILLA GUNELL
lantråd

 R o g e r   N o r d l u n d
 föredragande minister
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BILAGA - tabell

Åtgärd Stödandel som kan utbetalas *

Procentuell andel Stödbelopp Minsta be-
lopp som 
utbetalas

1 Maskinell markberedning högst 50 % av 
totalkostnaden för 
markberedning 
och arbetsledning

högst 200 €/ha 100 €

2 Kompletteringsplantering 100 % för plantor 50 €

3 Röjning högst 50 % för ar-
bete, arbetsledning 
och färdkostnader

högst 160 €/ha 100 €

4 Bekämpning av rotröta 100 % för preparat

5 Skydds- och iståndsättningsdikning högst 50 % för 
arbete och material

högst 1 €/m 100 €

6 Grundförbättring av skogsbilväg högst 50 % för 
arbete och material

högst 5 €/m

7 Skogsbruksplan högst 30 % för 
arbete och material

högst 10 €/ha 
för skogsmark

€ = 
€/ha = 
€/m =

euro
euro per hektar
euro per meter 

* Vid beräknande av kostnad för att fastställa stödbelopp beaktas inte mervärdesskatt 
på varor och tjänster.


