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Utgiven i Helsingfors den 27 januari 2015

Temporär lag

34/2015

om finansiering av hållbart skogsbruk

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2015

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syfte

Syftet med denna lag är att främja en eko-
nomiskt, ekologiskt och socialt hållbar sköt-
sel och användning av skogarna. Syftet med
de stöd som avses i denna lag är att

1) öka skogarnas tillväxt,
2) upprätthålla ett vägnät för skogsbruket,
3) skydda skogarnas biologiska mångfald,
4) bidra till skogarnas anpassning till kli-

matförändringen.

2 §

Tillämpningsområde och begränsningar som
gäller finansieringens användning

Finansiering som avses i denna lag får
inom ramen för det anslag som årligen anvi-
sas i statsbudgeten endast användas till de
skogar som omfattas av tillämpningsområdet
enligt 2 § i skogslagen (1093/1996) eller de
enskilda naturskyddsområden enligt statsrå-
dets principbeslut vars fridlysningsbestäm-
melser tillåter den finansierade verksamhe-

ten. Finansieringen får då emellertid inte
gälla miljöstödsavtal i dessa naturskyddsom-
råden. Finansieringen beviljas i form av stöd.

Finansiering enligt denna lag får inte an-
vändas till ersättningar som betalas utifrån ett
visstidsavtal om fredning av ett område enligt
25 § i naturvårdslagen (1096/1996) eller till
ersättningar om vilka det föreskrivs i 53 §
eller 55 § 2 mom. i den lagen eller om vilka
det i övrigt föreskrivs särskilt, och inte heller
till ersättningar som baserar sig på motsva-
rande bestämmelser som gällde innan de be-
stämmelserna trädde i kraft.

Finansiering enligt denna lag får inte an-
vändas för planerings- och utredningsarbete
som utförs av en myndighet eller en organi-
sation som sköter offentliga förvaltningsupp-
gifter.

Med skog avses i denna lag skogsbruks-
mark som indelas i skogsmark, tvinmark, im-
pediment och övrig skogsbruksmark.

3 §

Tillämpning av övriga bestämmelser och
statsbidragsmyndighet

På stöd som avses i denna lag tillämpas
dessutom statsunderstödslagen (688/2001),
med undantag för dess 13 § 3 och 4 mom.

Finlands skogscentral, nedan skogscentra-
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len, är statsbidragsmyndighet när det gäller
stöd enligt denna lag. I fråga om beslut om
återkrav av stöd som skogscentralen har be-
viljat samt om hävning och uppsägning av
miljöstödsavtal är Landsbygdsverket statsbi-
dragsmyndighet.

På upphandling som finansieras med stöd
enligt denna lag tillämpas bestämmelserna
om offentlig upphandling till den del upp-
handlingen hör till tillämpningsområdet för
offentlig upphandling. Om bestämmelserna
om offentlig upphandling inte kan tillämpas
på upphandlingen av den orsaken att upp-
handlingens värde understiger det nationella
tröskelvärdet, ska stödmottagaren på annat
sätt se till att upphandlingen blir så fördelak-
tig som möjligt.

4 §

Stödmottagare

Enskilda markägare kan beviljas stöd. För
projekt för vård av skogsnaturen kan även
företag eller yrkesutövare beviljas stöd, om
stödet främjar vården och användningen av
enskilda markägares skogar. För bekämpning
av rotticka kan också andra markägare bevil-
jas stöd, med undantag för staten.

Med enskilda markägare avses i denna lag
1) fysiska personer,
2) de som innehar en arrenderätt, en nytt-

janderätt som baserar sig på testamente, en
efterlevande makes besittningsrätt, en pen-
sionsrätt eller någon motsvarande rättighet
förutsatt att innehavaren är en fysisk person,

3) företag, sammanslutningar och dödsbon
där alla bolagsmän, medlemmar eller delä-
gare är fysiska personer och där företagets
eller sammanslutningens huvudsakliga syfte
är att bedriva gårds- eller skogsbruk,

4) en stiftelse vars verksamhet till största
delen utgörs av gårds- eller skogsbruk,

5) sådana delägarlag för samfällda skogar
och sådana delägarlag för i lagen om samfäl-
ligheter (758/1989) avsedda samfälligheter
där minst 50 procent av andelarna ägs av
fysiska personer.

Förutom vad som bestäms i 2 mom. be-
traktas som enskilda markägare också sådana
fysiska personer som tillsammans med ett
bolag äger en fastighet förutsatt att de fysiska

personernas ägarandel av fastigheten är minst
50 procent.

Närmare bestämmelser om vad som avses
som huvudsakligt bedrivande av gårds- eller
skogsbruk och när bedrivandet av gårds- eller
skogsbruk kan anses utgöra största delen av
en stiftelses verksamhet utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

5 §

Vissa krav som gäller stödmottagare

Stöd beviljas inte sådana företag i svårig-
heter som avses i Europeiska unionens rikt-
linjer för statligt stöd inom jordbruks- och
skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden
2014—2020 (2014/C 204/01). Stöd beviljas
inte heller dem av vilka man med stöd av
beslut av Europeiska kommissionen kräver
tillbaka stöd som är olagliga och oförenliga
med den inre marknaden.

Stödet enligt denna lag får inte användas
för att ersätta kostnader för vilka stödmotta-
garen kunde ha tecknat en försäkring.

6 §

Allmänna villkor för beviljande av stöd

De arbeten som får stöd ska vara ända-
målsenliga både ekonomiskt och med tanke
på bevarandet av skogarnas biologiska mång-
fald. Arbetena ska i den mån det är möjligt
koncentreras så att de kan genomföras på det
sätt som är mest förmånligt i ekonomiskt
avseende. Arbetena ska utföras i enlighet
med god yrkespraxis inom skogsbranschen.

Stödet får inte användas för ett arbete eller
en åtgärd som enligt lag hör till markägarens
skyldigheter. Stödet får användas som miljö-
stöd, om det ersätter markägaren den delen
som överskrider det ekonomiska bortfall eller
den skada som är större än ringa enligt
skogslagens 11 §.

Det arbete eller de åtgärder som får stöd
ska överensstämma med den lagstiftning som
gäller dem. Stödet får inte användas för ett
arbete eller en åtgärd som har föranletts av
verksamhet som konstaterats vara lagstridig.
Arbetet får inte medföra sådana negativa
konsekvenser för den övriga miljön som rim-
ligen kan undvikas.
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7 §

Annat offentligt stöd

Ett villkor för att stöd enligt denna lag ska
beviljas är att det för det arbete eller den
åtgärd som ska finansieras inte har beviljats
offentligt stöd enligt 4 § 2 punkten i statsun-
derstödslagen eller stöd via skattesystemet
eller båda.

Stöd som har beviljats med stöd av denna
lag återkrävs om det efter att stödet har beta-
lats ut framgår att det för arbetet eller åtgär-
den har beviljats annat offentligt stöd som
avses i 1 mom.

8 §

Eget arbete, arbete som utförs av
utomstående och samprojekt

De arbeten som avses i denna lag kan
utföras som eget arbete eller av en utomstå-
ende aktör.

Om markägaren är en fysisk person anses
som eget arbete sådant arbete som utförs av
markägaren själv eller av hans eller hennes
make eller barn som bor i samma hushåll.
Om markägaren är ett företag, en samman-
slutning eller ett dödsbo anses som eget ar-
bete sådant arbete som utförs av företagets,
sammanslutningens eller dödsboets bolags-
män, medlemmar eller delägare. Om det är
fråga om samägande enligt 4 § 3 mom. anses
som eget arbete sådant arbete som utförs av
den fysiska personen eller bolagets bolags-
man. Om markägaren är ett företag eller en
stiftelse anses som eget arbete sådant arbete
som utförs av en person som är anställd av
företaget eller stiftelsen, med undantag av
arbete som utförs av en person som är an-
ställd av en samfälld skog. Dessutom anses
arbete som utförts utan vederlag alltid som
eget arbete.

Som samprojekt anses projekt som genom-
förs på åtminstone två olika fastigheters om-
råde, förutsatt att fastigheterna inte tillhör
samma markägare och att båda markägarna
har rätt till stöd enligt denna lag. Som sam-
projekt anses också ett projekt som genom-
förs av en enda samfälld skog.

9 §

Verkställighetsplan och anmälan om
verkställande

För stöd som beviljas för vitaliserings-
gödsling, vård av torvmarksskog, byggande
av en skogsväg och projekt för vård av
skogsnaturen enligt denna lag förutsätts en
verkställighetsplan som godkänts av skogs-
centralen. Efter att dessa projekt har slutförts
ska en anmälan om utförande lämnas till
skogscentralen. I fråga om utförande av åt-
gärder som gäller tidig vård av plantbestånd,
vård av ungskog och bekämpning av rotticka
ska också lämnas en anmälan om verkstäl-
lande till skogscentralen.

Den som utarbetar verkställighetsplanen
och anmälan om verkställande ska ha till-
räcklig sakkunskap i förhållande till typen
och omfattningen av den understödda åtgär-
den.

Verkställighetsplanen och anmälan om
verkställande kan uppgöras som eget arbete
enligt 8 §. För utarbetande av en verkställig-
hetsplan kan beviljas stöd om dokumentet
uppgörs som annat än eget arbete.

Bestämmelser om krav på innehållet i en
verkställighetsplan och anmälan om verkstäl-
lande utfärdas genom förordning av jord- och
skogsbruksministeriet.

10 §

Stödens storlek och avsättning av medel

Stödens storlek kan differentieras regionalt
enligt skogsbruksförhållandena och adminis-
trativa gränser samt beroende på om det är
fråga om ett projekt som gäller en lägenhet
eller ett samprojekt. Stödet beviljas som en
procentandel av de godtagbara kostnaderna
eller enligt kalkylerade grunder. Om det gäl-
ler samägande enligt 4 § 3 mom. beviljas
stödet upp till det belopp som motsvarar de
fysiska personernas relativa ägarandel.

För ett projekt kan beviljas högst 200 000
euro per stödmottagare. Stödet för projekt för
vård av skogsnaturen kan emellertid uppgå
till 400 000 euro. När det gäller samägande
enligt 4 § 3 mom. beviljas stöd inte om de
fysiska personernas relativa andel av storle-
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ken av det projekt som ska finansieras inte
uppfyller kravet på projektets minimistorlek.
För vård av skogsnaturen beviljas inte stöd
om det belopp som ska beviljas per projekt är
under 1 000 euro.

Genom miljöstödet kan markägaren få er-
sättning för inkomstbortfall vid virkespro-
duktionen med avdrag för andelen ekono-
miskt bortfall eller annan ekonomisk skada
som är större än ringa enligt 11 § i skogsla-
gen. Miljöstöd beviljas inte om det belopp
som ska beviljas per avtal är under 500 euro.
Vid samägande enligt 4 § 3 mom. i denna lag
har de fysiska personerna inte rätt till stöd om
deras relativa andel av det beviljade miljöstö-
det skulle bli mindre än 500 euro.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om stödens storlek,
godtagbara kostnader, grunder för beräkning
av miljöstöd och övriga grunder för faststäl-
lande av stöden.

2 kap.

Ekologiska stöd och stöd som främjar
skogarnas tillväxt

11 §

Tidig vård av plantbestånd

Stöd kan beviljas för slyröjning och gall-
ring av plantbestånd samt för avlägsnande
och gallring av låg skärm. Dessutom kan stöd
beviljas för hopsamling av klenträd i sam-
band med dessa arbeten.

För att stöd ska kunna beviljas krävs det att
objektet, som kan vara fördelat på flera om-
råden, uppfyller kravet på minimiareal, kra-
ven på plantbestånd och kraven på trädbe-
ståndets täthet, avgång och medellängd efter
behandling och att objektet inte behöver
omedelbar vård efter behandlingen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om objektets minimia-
real, om kraven på plantbestånd och på träd-
beståndets täthet, avgång och medellängd ef-
ter behandling, om konstaterande av utfört
arbete för tidig vård av plantbestånd och om
övriga i denna paragraf föreskrivna stödvill-
kor och grunder för fastställande av stöd.

12 §

Vård av ungskog

Stöd kan beviljas för slyröjning och gall-
ring av äldre plantbestånd samt för avlägs-
nande och gallring av låg skärm. Stöd kan
också beviljas för iståndsättning av ungskog
om åtgärden inte är kommersiellt lönsam.
Dessutom kan stöd beviljas för hopsamling
av klenträd i samband med dessa arbeten.

För att stöd ska kunna beviljas krävs det att
objektet, som kan vara fördelat på flera om-
råden, uppfyller kravet på minimiareal, kra-
ven på trädbeståndets täthet, avgång, medel-
längd eller diameter i brösthöjd efter behand-
ling och att objektet inte behöver omedelbar
vård efter behandlingen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om objektets minimia-
real, om kraven på trädbeståndets täthet, av-
gång, minimimängden av det hopsamlade
klenträdet, medellängd och diameter i bröst-
höjd efter behandling, om konstaterande av
utfört arbete för vård av ungskog och om
övriga i denna paragraf föreskrivna stödvill-
kor och grunder för fastställande av stöd.

13 §

Vitaliseringsgödsling

Stöd kan beviljas för vitaliseringsgödsling
av skog.

För att stöd ska kunna beviljas krävs det att
objektet, som kan vara fördelat på flera om-
råden, uppfyller kravet på minimiareal, arbe-
tet utförs i sådana skogar där utvecklingen av
trädbeståndet trots skogsvårdsåtgärder avtar
på grund av obalans mellan näringsämnena i
marken och som genom gödsling kan fås att
återhämta sig. Dessutom ska gödseln lämpa
sig för att rätta till obalansen mellan närings-
ämnena.

Stöd beviljas inte om man vid planering av
åtgärden inte har fäst särskild vikt vid de
konsekvenser för vattnen och miljön som åt-
gärden har samt vid minskning av de eventu-
ella negativa effekter som åtgärden medför.

För att stöd för gödsling av torvmark ska
kunna beviljas krävs det att objektet uppfyller
kraven på nedre gräns för näringshalten. Vid
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vitaliseringsgödsling av torvmark ska områ-
det dräneras på ett lämpligt sätt. Om detta
villkor inte uppfylls före gödslingen, kan stö-
det dock beviljas om gödslingen sker i sam-
band med ett sådant projekt för vård av en
torvmarksskog som skogscentralen har god-
känt för finansiering med stöd av denna lag.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om objektets minimia-
real, gödslingsobjekt, grunder för valet av
gödselfabrikat, nedre gränsen för näringshal-
ten i torvmarker och övriga i denna paragraf
föreskrivna stödvillkor och grunder för fast-
ställande av stöd.

14 §

Bekämpning av rotticka

Stöd kan beviljas för bekämpning av
rotticka.

Ett stödvillkor är att arbetet utförs i sam-
band med avverkning på mineraljord i risk-
områden för utbredning av rotticka från bör-
jan av maj till slutet av november. Dessutom
ska en godkänd bekämpningsmetod används
för arbetet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om riskområden för
utbredning av rotticka, bekämpningsobjekt,
bekämpningsmetoder och övriga i denna pa-
ragraf föreskrivna stödvillkor och grunder för
fastställande av stöd.

15 §

Vård av torvmarksskog

Stöd kan beviljas för rensning av dikesnä-
tet i ett tidigare dikat område, vattenvårdsåt-
gärder och byggande av sådana vägar på
dikesrenar som hänför sig till iståndsättning
av ett dikat område.

För att stöd ska kunna beviljas krävs det att
1) verkställighetsplanen åtföljs av en sepa-

rat utredning om åtgärder som är nödvändiga
med tanke på vattenvården,

2) objektet, som kan vara fördelat på flera
områden, uppfyller kraven på minimiareal
och näringshalt som bestäms per stödregion
samt kraven på antingen virkesmängd eller
plantbestånd och andra krav som gäller områ-
det,

3) trädbeståndets tillväxt tydligt har åter-
hämtat sig efter nydikning,

4) tillståndet i skogen på området är till-
fredsställande med avseende på skogsvården
eller att behandlingen av trädbeståndet sker i
samband med vården av en torvmarksskog.

Stöd ska inte beviljas om man vid plane-
ring av åtgärden inte har fäst särskild vikt vid
de konsekvenser för vattnen och miljön som
åtgärderna har och vid minskning av de even-
tuella negativa effekter som åtgärderna med-
för. Vid planeringen och verkställandet ska
tillämpas bästa möjliga tillgängliga prisvärda
vattenvårdsmetoder och vattenvårdsanlägg-
ningar.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om vattenvårdsåtgär-
der, objektets minimiareal, nedre gränsen för
näringshalten per stödregion, krav på virkes-
mängden och plantbeståndet samt andra krav
som gäller området, krav på objektets till-
stånd med avseende på skogsvården och an-
dra vårdåtgärder i en torvmarksskog och öv-
riga i denna paragraf föreskrivna stödvillkor
och grunder för fastställande av stöd.

Bestämmelser om krav på innehållet i den
plan som avses i 2 mom. 1 punkten utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

3 kap.

Vägnät

16 §

Byggande av skogsväg

Stöd kan beviljas för grundlig förbättring
av en enskild väg som behövs för transporter
inom skogsbruket och för byggande av en ny
skogsväg. En grundlig förbättring av en en-
skild väg kan gälla hela vägen eller en del av
den, konstruktioner och anläggningar och det
kan innefatta byggande av en ny skogsväg.
En grundlig förbättring av en enskild väg
eller byggande av en ny skogsväg kan också
gälla byggande av en separat upplagsplats vid
vägen. En grundlig förbättring av en enskild
väg kan gälla byggande av en separat upp-
lagsplats vid vägen eller byggande av en bro
eller anläggning av en vägtrumma som mot-
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svarar en bro trots att vägen inte byggs om i
övrigt. Med skogsväg avses i denna lag en
skogsväg enligt 5 § 2 mom. i lagen om en-
skilda vägar (358/1962).

Ett villkor för att stöd ska beviljas är att
den enskilda väg som ska förbättras grundlig
eller den nya skogsvägen till sin struktur
lämpar sig för transporter inom skogsbruket
under hela året, med undantag för menföres-
tider, och att det med tanke på helheten av
vägnätet av lägre grad kan anses ändamålsen-
ligt att grundlig förbättra vägen eller bygga
en ny väg. Dessutom krävs det att man har
grundat en ständig vägrätt i enlighet med
lagen om enskilda vägar och vid vägförrätt-
ningen bildat ett väglag bland vägdelägarna
för skötseln av vägärenden. Kravet på en
ständig vägrätt och väglag tillämpas dock
inte på projekt som genomförs av en enda
samfälld skog.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om byggande av en
upplagsplats enligt 1 mom. och om övriga i
denna paragraf föreskrivna stödvillkor och
grunder för fastställande av stöd.

17 §

Ytterligare villkor för stöd för grundlig
förbättring av en enskild väg

Villkor för att stöd för grundlig förbättring
av en enskild väg ska beviljas är att

1) projektet uppfyller kraven på vägens
minimilängd och minimibredd samt den upp-
skattade andelen transporter inom skogsbru-
ket,

2) projektet uppfyller kraven på minimi-
längd och minimibredd av en ny väg förutsatt
att projektet innefattar en sådan,

3) underhållet av den väg som ska byggas
om har skötts,

4) väglaget har fattat ett beslut om grund-
lig förbättring av vägen.

Stöd för grundlig förbättring av en enskild
väg förutsätter dessutom att grundlig förbätt-
ring av vägen inte har finansierats med medel
enligt lagen om enskilda vägar under de se-
naste 20 åren. Avvikelser kan dock göras från
detta krav om användningen av vägen har
förändrats väsentligt på grund av att transpor-
terna inom skogsbruket har ökat eller om

användningen kommer att förändras på grund
av en uppskattad ökning av transporterna el-
ler om vägens struktur inte längre lämpar sig
för den virkestransportmateriel som används.
För avvikelser krävs också att det har gått
minst tio år från finansieringen av grundlig
förbättring av vägen med medel enligt den
lagen. Tidsfristen räknas från slutbetalning av
finansieringen.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om kraven på vägens
minimilängd och minimibredd, på uppskattad
andel transporter inom skogsbruket, på den
nya vägens minimibredd och minimilängd
och på vägunderhåll och om övriga i denna
paragraf föreskrivna stödvillkor och grunder
för fastställande av stöd.

18 §

Ytterligare villkor för stöd för byggande av
en ny skogsväg

Stöd för byggande av en ny skogsväg för-
utsätter att skogsvägsprojektet genomförs
som ett samprojekt och att den nya skogsvä-
gen uppfyller kraven på vägens minimilängd
och minimibredd, den maximala vägtätheten
och den uppskattade andelen transporter
inom skogsbruket.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om kraven på den nya
skogsvägens minimilängd och minimibredd,
maximala täthet och uppskattade andel trans-
porter inom skogsbruket och om övriga i
denna paragraf föreskrivna stödvillkor och
grunder för fastställande av stöd.

4 kap.

Bevarande av skogarnas biologiska
mångfald och vård av skogsnaturen

19 §

Miljöstöd

Miljöstöd kan beviljas om man i åtgärder
som hänför sig till skötseln eller använd-
ningen av skogar på ett mera omfattande sätt
än vad som enligt skogslagen är markägarens
skyldighet beaktar bevarandet av skogens
biologiska mångfald, naturvård eller annan
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användning av skogen än för virkesproduk-
tion. Stöd får också beviljas för beredning av
miljöstödsavtal.

Ett villkor för att stöd ska beviljas är att
markägaren ingår ett avtal med skogscentra-
len där markägaren förbinder sig att inom ett
visst område bevara skogarnas biologiska
mångfald och att inte vidta några skogsbruks-
åtgärder inom området utan skogscentralens
samtycke.

Avtalet mellan skogscentralen och markä-
garen kan innehålla ett villkor enligt vilket
markägaren åtar sig att följa en vård- och
användningsplan som främjar bevarandet av
särdragen i den livsmiljö som ligger inom det
område som avtalet gäller.

Avtalet är i kraft i tio år. Det gäller även
om området helt eller delvis överlåts till en
ny ägare.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om hur miljöstödet
ska allokeras och när åtgärderna enligt 1
mom. är mer omfattande än vad som före-
skrivs i skogslagen samt om övriga i denna
paragraf föreskrivna stödvillkor och grunder
för fastställande av stöd.

20 §

Vård- och användningsplan och övrig
beredning av miljöstödsavtal

I en vård- och användningsplan ska ingå
uppgifter om de naturvårdsåtgärder som ska
genomföras i avtalsområdet och en tidsplan
för åtgärderna.

På vård- och användningsplaner tillämpas
vad som i 9 § bestäms om verkställighetspla-
ner.

Med beredning av ett miljöstödsavtal av-
ses uppgörande av en vård- och användnings-
plan, kartläggning av miljöstödsobjekt, upp-
skattning av naturvärden och avgränsning av
naturobjekt samt utredning av värdet av av-
talsobjektet och det marknadsdugliga trädbe-
ståndet på den skogsfastighet där avtalsobjek-
tet ligger. För beredningen av ett miljöstöds-
avtal kan beviljas stöd endast om bered-
ningen inte görs som eget arbete av markäga-
ren.

21 §

Projekt för vård av skogsnaturen

Stöd kan beviljas för
1) sådana arbeten för vård och iståndsätt-

ning av livsmiljöer som är viktiga med tanke
på mångfalden och som sträcker sig över
flera lägenheters områden samt för återstäl-
lande av skogs- och torvmarksmiljöer,

2) förebyggande eller avhjälpande av ska-
dor på vattendrag och sjöar som skogsdik-
ningar har medfört om åtgärden är av större
betydelse än vanligt för vård av vatten och
vattennaturen och om kostnaderna inte kan
hänföras till någon som orsakat dem,

3) hyggesbränning som stimulerar skogar-
nas mångfald,

4) utrotning av arter som är främmande i
skogsnaturen och förhindrande av spridning
av arterna på skogsbruksmarken,

5) andra regionalt betydande projekt som
motsvarar de projekt som avses i 1—4 punk-
ten och som betonar vården av skogsnaturen,
skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-,
kultur- och rekreationsvärden.

Genom förordning av statsrådet får utfär-
das närmare bestämmelser om hur stödet för
projekt för vård av skogsnaturen ska alloke-
ras och om övriga i denna paragraf före-
skrivna stödvillkor och grunder för faststäl-
lande av stöd.

5 kap.

Beviljande och utbetalning av stöd

22 §

Ansökan om stöd

Stöd söks skriftligt hos skogscentralen. I
ansökan, verkställighetsplanen, vård- och an-
vändningsplanen och anmälan om verkstäl-
lande ska anges namnet på den som författat
dokumentet och dennes kontaktinformation.

Stöd ska sökas innan åtgärderna inleds.
Åtgärderna kan inledas först efter att skogs-
centralen har godkänt ansökan och verkstäl-
lighetsplanen. Ett arbete som gäller tidig vård
av plantbestånd, vård av ungskog och be-
kämpning av rotticka samt byggande av vä-
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gar på dikesrenar i samband med vård av
torvmarksskog får dock inledas efter att ansö-
kan är inlämnad. I ansökan ska ingå en pro-
jektbeskrivning, platsen för projektets verk-
ställande, uppskattad tid för projektstart och
projektslut samt det stödbelopp som behövs
för att genomföra projektet. Till ansökan ska
fogas en verkställighetsplan om detta är ett
stödvillkor enligt 9 §.

Om sökanden är ett stort företag ska det
tillsammans med ansökan lämna en redogö-
relse för vilka åtgärder sökanden utför eller
inte utför på objektet om stöd inte beviljas. I
redogörelsen ska också finnas de alternativ
som sökanden tillämpar eller inte tillämpar
om projektet inte beviljas stöd enligt denna
lag. Med stora företag avses andra företag än
mikroföretag samt små och medelstora före-
tag enligt definitionen i bilaga 1 till kommis-
sionens förordning (EU) nr 702/2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd inom jord-
bruks- och skogsbrukssektorn och i lands-
bygdsområden förklaras förenliga med den
inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget om Europeiska unionens funk-
tionssätt.

Trots bestämmelserna i 2 mom. om samti-
dig ansökan om stöd för uppgörande av en
verkställighetsplan och för verkställande av
ett projekt får stöd sökas separat för uppgö-
rande av en verkställighetsplan om avsikten
är att åtgärden finansieras i form av ett sam-
projekt.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet utfärdas närmare bestäm-
melser om ansökan om stöd och de uppgifter
som ska anges i ansökan.

23 §

Projektansökan

Mottagare av stöd för vård av skogsnatu-
ren väljs på grundval av projektansökan.
Skogscentralen ställer då en tidsfrist för ansö-
kan om stöd. Det kan finnas högst tre ansök-
ningsomgångar om året.

Skogscentralen ska i en ändamålsenlig om-
fattning informera om möjligheten att söka
stöd som avses i 1 mom., om grunderna för
val av projekt och övriga processer som ska
följas vid ansökan samt om de huvudsakliga

förutsättningarna och villkoren för beviljande
av stöd.

Genom förordning av statsrådet får vid
behov utfärdas närmare bestämmelser om ur-
valsgrunder och urvalsprocesser.

24 §

Avtalsprocess

När en ansökan om miljöstöd har inläm-
nats ska skogscentralen förhandla med
markägaren om miljöstödsavtalets innehåll.
Vid förhandlingarna ska avtalas om avgräns-
ning av avtalsobjektet, objektets använd-
ningsbegränsningar och eventuella miljö-
vårdsarbeten. Skogscentralen ska också kon-
trollera den information om värdet av trädbe-
stånd enligt 20 § som hänför sig till bered-
ningen av miljöstödsavtalet.

Skogscentralen ska upprätta ett protokoll
över förhandlingarna. I protokollet ska ingå
uppgifter om avgränsningen av avtalsobjektet
samt de användningsbegränsningar och even-
tuella miljövårdsarbeten som hänför sig till
objektet. I protokollet ska också anges villko-
ren för uppsägning, hävning och överföring
av avtalet. Skogscentralen och stödsökanden
ska underteckna protokollet.

Skogscentralen fattar beslut om miljöstö-
det på grundval av protokollsuppgifterna. Ett
avtal om miljöstöd uppkommer först när
skogscentralen har fattat stödbeslutet. Avtalet
bildas av skogscentralens stödbeslut och pro-
tokollet.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet utfärdas bestämmelser om
uppgifter som ska uppges i det protokoll som
avses i 2 mom.

25 §

Skogscentralens utredningsskyldighet

Innan skogscentralen fattar beslut i ärendet
ska den utreda om de begränsningar som
följer av 9, 24, 29—35, 47—49, 55 och 56 §
och 10 kap. i naturvårdslagen gäller den pla-
nerade åtgärden. Skogscentralen ska vid be-
hov begära ett utlåtande om ansökningen av
den närings-, trafik- och miljöcentral inom
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vars verksamhetsområde åtgärden är planerad
att genomföras. Skogscentralen får dock av-
göra ärendet utan utlåtande från närings-, tra-
fik- och miljöcentralen när två månader har
förflutit från att begäran om utlåtande avsän-
des till centralen.

26 §

Vissa utredningar som behövs av sökanden
för avgörande av ansökan

Beslut om stöd för genomförande av ett
samprojekt eller vård av skogsnaturen får inte
fattas förrän skogscentralen har fått en utred-
ning där det framgår att de markägare som
deltar i projektet har åtagit sig att genomföra
projektet.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på
skogsvägsprojekt. Om det gäller något annat
än ett skogsvägsprojekt som genomförs av en
enda samfälld skog, får beslut om stöd för
genomförandet inte fattas förrän skogscentra-
len har fått ett skriftligt meddelande om väg-
lagets beslut om grundlig förbättring av en
enskild väg eller byggande av en ny skogs-
väg samt en uppdaterad förteckning över
vägdelägarna och de vägenheter som fast-
ställts för dem. Om det byggs en ny skogs-
väg, måste skogscentralen också få ett proto-
kollsutdrag från den förrättning vid vilken
väglaget har bildats.

Utredningarna enligt 1 och 2 mom. ska
vara behörigen undertecknade. Det räcker då
att en kopia av det undertecknade originaldo-
kumentet är tillgängligt för att användas vid
beslutsfattandet. De undertecknade original-
dokumenten kan vid behov kontrolleras
också efter utbetalning av stödet.

Om den understödda åtgärden kräver en
konsekvensbeskrivning enligt lagen om för-
farandet vid miljökonsekvensbedömning
(468/1994) får beslut om stöd inte fattas för-
rän skogscentralen har fått beskrivningen.

27 §

Anmärkning och temporärt förbud

Skogscentralen kan ge en anmärkning till
ett ombud som uppgör ansökningar om stöd

enligt denna lag, verkställighetsplaner, an-
mälningar om verkställande, vård- och an-
vändningsplaner eller andra handlingar som
hänför sig till ansökningsärenden som avses i
denna lag, om ombudet i handlingarna har
gett skogscentralen vilseledande eller felak-
tiga uppgifter.

Landsbygdsverket kan på framställning av
skogscentralen förbjuda ett ombud att upp-
rätta handlingar som avses i 1 mom., om
ombudet trots skogscentralens anmärkning
upprepade gånger har gett vilseledande eller
felaktiga uppgifter.

Av förbudsbeslutet ska framgå förbudets
giltighetstid. Förbudet kan meddelas för
högst ett år och det ska avgränsas geogra-
fiskt.

28 §

Förfarande som gäller samägda fastigheter

De samägare till en samägd fastighet som
äger minst en fjärdedel av fastigheten och till
vilka hör samägare som sköter fastigheten
har rätt att gemensamt för hela fastighetens
räkning vidta åtgärder som kan stödjas i en-
lighet med denna lag och ta emot stöd, om de
avstår från att kräva andra på kostnaderna för
genomförandet än de samägare som deltagit i
genomförandet av åtgärden. Också en enskild
samägare som äger en fjärdedel av fastighe-
ten och är en samägare som sköter fastighe-
ten har samma rättighet.

Som samägare som sköter fastigheten an-
ses en samägare som

1) i ett avtal som avses i 24 kap. 1 § i
ärvdabalken (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 ett avtal som
avses i 1 eller 2 punkten inte har ingåtts.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas
på sådana delägare i ett oskiftat dödsbo vars
beräknade andel vid tidpunkten för beviljan-
det av stödet är en fjärdedel av fastigheten.

Vad som ovan i denna paragraf bestäms
om fastigheter tillämpas också på en sådan
kvotdel av en fastighet som förvaltas genom
sämjoskifte.
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Ett beslut som avses i denna paragraf anses
ha kommit till samägarnas kännedom när det
har delgivits en av de samägare som sköter
fastigheten. Bestämmelser om delgivning till
ett dödsbo finns i 57 § 2 mom. i förvalt-
ningslagen (434/2003).

29 §

Beslut om stöd som grundar sig på
en verkställighetsplan

Beslut om godkännande av en verkställig-
hetsplan och en tidsplan för genomförande av
de arbeten som ingår i planen samt om stöd
som beviljas för utarbetandet av planen kan
fattas separat före beslut om annat stöd, om
åtgärderna är planerade att finansieras i form
av ett samprojekt.

Av beslutet i 1 mom. ska framgå att stödet
beviljas förutsatt att projektet genomförs en-
ligt den tidsfrist som skogscentralen har an-
gett. Ytterligare ett villkor är att skogscentra-
len får en verkställighetsplan som uppfyller
kraven enligt denna lag, en ansökan som
gäller stöd för genomförande av projektet
samt en redogörelse för slutförande av pro-
jektet med annan finansiering än den som
avses i denna lag. Stödet för verkställighets-
planen återkrävs om stödmottagaren inte
uppfyller kraven enligt detta moment inom
de tidsfrister som skogscentralen har fast-
ställt.

I beslutet om stöd för genomförande som
grundar sig på en verkställighetsplan ska
anges den tidpunkt då åtgärderna enligt pla-
nen ska vara slutförda. Stödet för genomför-
ande avbryts och det utbetalda stödet åter-
krävs om stödmottagaren inte slutför projek-
tet inom den tidsfrist som skogscentralen har
angett.

30 §

Vissa beslut om storleken av stöd

Till den del storleken på sådant stöd för
genomförande som grundar sig på en verk-
ställighetsplan bestäms enligt faktiska kost-
nader ska skogscentralen, utöver det beslut
som avses i 11 § i statsunderstödslagen, sepa-

rat besluta om det slutliga stödbeloppet efter
att projektet är klart och en godtagbar anmä-
lan om verkställande har presenterats för
skogscentralen. Detsamma gäller för stödet
för miljövårdsarbeten.

När skogscentralen har fått kännedom om
saken ska den fatta ett separat beslut om
huruvida en överskridning av den arbets-
mängd och den mängd utrustning och de
kostnader som uppgetts i ansökan kan god-
kännas. Beslut om smärre överskridningar
fattas dock först i samband med beslutet om
stödets slutliga storlek.

Skogscentralen ska utifrån anmälan om
verkställande som gäller tidig vård av plant-
bestånd, vård av ungskog och bekämpning av
rotticka besluta om det slutliga stödbeloppet.
Något separat beslut behövs inte om vårdar-
betet har utförts i den omfattning som den
ursprungliga ansökan anger.

31 §

Undertecknande av beslut

Skogscentralens beslut om beviljande, ut-
betalning eller förvägrande av stöd kan un-
dertecknas maskinellt.

32 §

Utbetalning av stöd

Stöd på högst 300 euro betalas ut i en post.
Till den del beloppet på stöd som grundar

sig på en verkställighetsplan bestäms enligt
faktiska kostnader är villkoret för utbetalning
av stödet och stödposterna att skogscentralen
får kopior av verifikaten.

Trots vad som föreskrivs 1 mom. utbetalas
miljöstöd i en post när avtalsperioden börjar.
Miljöstöd på mer än 10 000 euro kan dock
betalas ut i fler än en post. Stöd för miljö-
vårdsarbeten betalas ut först efter det att
skogscentralen fattat beslut om det slutliga
stödbeloppet.

På den som gjort upp verkställighetsplanen
och anmälan om verkställande eller på andra
ombud som stödmottagaren anlitat tillämpas
vad som i 12 § 4 mom. i statsunderstödslagen
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bestäms om uppgifter som ska lämnas för
utbetalningen av stödet.

33 §

Uppgifter som införs i fastighetsdatasystemet

Skogscentralen ska se till att miljöstödsav-
tal förs in i fastighetsdatasystemet när beslu-
tet att bevilja stöd har fattats. Landsbygdsver-
ket ska se till att uppgifter om ändring, upp-
sägning och hävning av sådana avtal registre-
ras i fastighetsdatasystemet.

6 kap.

Skyldigheter som hänför sig till stödet
samt tillsyn

34 §

Skyldighet att tillåta att en väg används för
rekreation

En markägare som har beviljats stöd för
byggande av en skogsväg är skyldig att tillåta
att skogsvägen eller den enskilda vägen av-
giftsfritt används för rekreation. Använd-
ningen kan dock begränsas om det är nöd-
vändigt för att förebygga att vägen skadas,
skydda känsliga områden, säkerställa att vä-
gen används på ett säkert sätt eller säkerställa
att vägen kan användas för transporter inom
skogsbruket på ett ändamålsenligt sätt.

Skyldigheten enligt 1 mom. är i kraft tio år
efter det att det stöd som beviljats för åtgär-
den har betalats ut till fullo.

35 §

Vård- och underhållsskyldighet

En markägare som beviljats stöd för vård
av ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av
torvmarksskog eller byggande av en skogs-
väg är skyldig att i tio år efter det att allt stöd
för åtgärden har utbetalats se till att det om-
råde eller den skogsväg som åtgärden har
omfattat vårdas och underhålls. En markä-
gare som beviljats stöd för tidig vård av

plantbestånd är skyldig att i sju år efter det att
allt stöd för åtgärden har utbetalats se till att
det område som åtgärden har omfattat vårdas
och underhålls. Ett område som underhållet
gäller får inte börja användas så att använd-
ningen av området för skogsbruksändamål
väsentligt förhindras.

Till vård- och underhållskyldigheten hör
1) när det gäller stöd för tidig vård av

plantbestånd, att man ser till att plantbestån-
dets fortsatta utveckling sker så att det inte
finns behov att bevilja objektet stöd för vård
av ungskog förrän sju år har förflutit från
slutbetalningen av stödet för tidig vård av
plantbestånd,

2) när det gäller stöd för vård av torv-
marksskog, att de fåror som grävts och ren-
sats samt de anordningar och konstruktioner
som byggts i ett område för vård av torv-
marksskog hålls i ett skick som motsvarar
deras ändamål samt att nödvändiga skogs-
vårdsarbeten utförs i området,

3) när det gäller stöd för byggande av en
skogsväg, att man på skogsvägar, andra en-
skilda vägar och särskilda upplagsplatser sör-
jer för nödvändig grusning och reparationer
av trummor och broar samt öppnar tilltäppta
diken och utför andra arbeten som vägunder-
hållet förutsätter.

Till vård- och underhållsskyldigheten hör
att en markägare som beviljats stöd för tidig
vård av plantbestånd, vård av ungskog eller
vitaliseringsgödsling inte får utföra förnyel-
seavverkningar i det område som åtgärden
gäller eller avverkningar som inte är ända-
målsenliga med tanke på skogsodling på sju
eller tio år enligt 1 mom. efter slutbetalning
av stödet. En förnyelseavverkning får göras
endast när objektet drabbats av en sådan na-
turkatastrof som kräver förnyelseavverkning.

Finansieringen enligt denna lag får inte
användas för arbeten enligt vård- och under-
hållsskyldigheten.

36 §

Överföring av vård- och
underhållsskyldigheten

När äganderätten till en fastighet eller nå-
got annat område övergår till en ny ägare
övergår också vård- och underhållsskyldighe-
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ten till den nya ägaren. Om en fastighet eller
ett område löses in och användningen av
fastigheten eller området för skogsbruksända-
mål därmed väsentligt förhindras, ska skogs-
centralen då den fått information om saken
utan ansökan upphäva vård- och underhålls-
skyldigheten. I sådana fall är markägaren inte
skyldig att återbetala stödet.

37 §

Upphävning av vård- och
underhållsskyldigheten

Skogscentralen kan upphäva vård- och un-
derhållsskyldigheten för ett område eller en
skogsväg om

1) markägaren till väsentliga delar har för-
lorat den ekonomiska fördelen av det arbete
som finansierats med statliga medel,

2) fördelen förlorats på grund av en natur-
katastrof eller av någon annan orsak som inte
beror på markägaren, och

3) det inte är ändamålsenligt att utföra ar-
betet igen.

Skogscentralen kan upphäva vård- och un-
derhållsskyldigheten för ett område eller en
skogsväg om den ekonomiska fördelen av det
arbete som finansierats med statliga medel
förloras av den anledningen att

1) området eller en betydande del av det i
en plan anvisas för något annat ändamål än
för skogsbruksmark,

2) ett miljöstödsavtal eller ett motsvarande
avtal ingås för området eller en betydande del
av det, eller

3) området omfattas av användningsbe-
gränsningar eller åtgärdsförbud som införts
med stöd av lag.

Om markägaren slutar använda området
eller en betydande del av det som skogs-
bruksmark, ska skogscentralen upphäva vård-
och underhållsskyldigheten för området.

Markägaren är inte skyldig att betala till-
baka det stöd som ägaren fått om vård- och
underhållsskyldigheten upphävs med stöd av
1 eller 2 mom. Om vård- och underhållsskyl-
digheten upphävs med stöd av 3 mom. är
markägaren skyldig att betala tillbaka erhållet
stöd.

38 §

Skyldighet att lämna uppgifter som hänför sig
till stödet

Ett stödvillkor är att originalverifikat över
de faktiska kostnader som meddelats i ansök-
ningshandlingarna vid behov kan kontrolleras
också efter utbetalning av stödet. Originalve-
rifikaten och de undertecknade originalutred-
ningarna enligt 26 § ska bevaras i tio års tid
efter slutbetalning av stödet.

På den som gjort upp verkställighetsplanen
och på andra ombud som stödmottagaren an-
litat samt på den som genomför det under-
stödda projektet tillämpas vad som i 14 § i
statsunderstödslagen bestäms om statsunder-
stödsmottagarens skyldighet att lämna upp-
gifter.

Markägaren ska omgående meddela skogs-
centralen om överlåtelse av ett sådant område
för vilket ett miljöstödsavtal har ingåtts.
Dessutom ska markägaren meddela skogs-
centralen om naturkatastrofer eller om andra
förändringar i förhållandena inom miljöstöds-
området som inte beror på markägaren.

39 §

Skogscentralens tillsynsuppgift

Skogscentralen har till uppgift att övervaka
villkoren för beviljande, utbetalning och an-
vändning av stöd och iakttagandet av de skyl-
digheter som hänför sig till stöden i enlighet
med 15—17 § i statsunderstödslagen. Skogs-
centralen har också vid behov rätt att kont-
rollera om den som genomför det under-
stödda projektet har fullgjort de skyldighe-
ter som hänför sig till stödet. På skogscentra-
lens granskningsrätt och utförandet av
granskningar tillämpas i sådana fall de ovan
nämnda bestämmelserna i statsunderstödsla-
gen. Bestämmelser om förfarandet vid
granskningar finns dessutom i 39 § i förvalt-
ningslagen. Granskningar får inte utföras i
utrymmen som används för boende av per-
manent natur.

Skogscentralen ska ge stödmottagaren
möjlighet att avhjälpa de brister som konsta-
terats vid en terrängbesiktning, om bristerna
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är små och relativt lätt kan avhjälpas. Om
försummelsen av skyldigheten att tillåta att
en väg används för rekreation är obetydlig,
ska skogscentralen upplysa markägaren om
skyldighetens innehåll och ge markägaren
möjlighet att avhjälpa försummelsen. Skogs-
centralen ska i sådana fall fastställa en viss
tid inom vilken bristerna eller försummel-
serna ska avhjälpas.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet utfärdas bestämmelser om
antal och objekt för de kontroller som ingår i
skogscentralernas uppgifter och om andra
tekniska detaljer som hänför sig till att ordna
tillsynen.

7 kap.

Återbetalning och återkrav av stöd samt
hävning och uppsägning av avtal

40 §

Återbetalning och återkrav av stöd

Bestämmelser om grunderna för återbe-
talning och återkrav av stöd finns i stats-
understödslagen. Stöd som enligt 20 § i stats-
understödslagen ska återbetalas ska betalas
till skogscentralen. Om stödet har betalats
ut i flera poster ska ränta enligt statsun-
derstödslagens 24 § betalas från och med
slutbetalning av stödet. Ränta enligt den pa-
ragrafen ska vid återkrav av stödet betalas
fram till den dagen skogscentralen lämnar
en framställning enligt 2 mom. i denna para-
graf till Landsbygdsverket. Med avvikelse
från 20 § i statsunderstödslagen behöver stö-
det inte betalas tillbaka om det är mindre än
100 euro.

Skogscentralen ska göra en framställning
till Landsbygdsverket om återkrav av stödet
om centralen får kännedom om en sådan
grund för återkrav som anges i 21 eller 22 § i
statsunderstödslagen. Därefter beslutar
Landsbygdsverket om återkrav av stödet. Om
det gäller försummelse av vård- och under-
hållsskyldigheten eller skyldigheten att tillåta
att en väg används för rekreation, räknas den
tidsfrist som avses i 28 § 2 mom. i statsun-

derstödslagen från utgången av tiden för
skyldighetens giltighet.

Stödet återkrävs av stödmottagaren om
inte något annat bestäms nedan i denna para-
graf. Miljöstöd återkrävs av den som under
tiden som ägare inte har iakttagit de skyldig-
heter som hänför sig till miljöstödsavtalet.
Stöd som beviljats för tidig vård av plantbe-
stånd, vård av ungskog, vitaliseringsgödsling,
vård av torvmarksskog eller byggande av en
skogsväg återkrävs hos den som under tiden
som ägare har försummat vård- och under-
hållsskyldigheten. Samtidigt upphör vård-
och underhållsskyldigheten på området, och
när det gäller byggande av en skogsväg, även
skyldigheten att tillåta att vägen används för
rekreation. Stödet för byggande av en skogs-
väg återkrävs också av den som under tiden
som ägare har försummat skyldigheten att
tillåta att vägen används för rekreation. Sam-
tidigt upphör skyldigheten att tillåta att vägen
används för rekreation och vård- och under-
hållsskyldigheten.

Om procedurbestämmelserna för samägda
fastigheter har tillämpats när stöd beviljats,
kan stödet med avvikelse från 3 mom. inte
återkrävas av en samägare som inte har mot-
tagit stöd, om inte denna samägare själv eller
den nya samägaren har varit delaktig i den
verksamhet som utgör grunden för att stödet
återkrävs.

41 §

Hävning av avtal

Landsbygdsverket kan på framställning av
skogscentralen genom ett beslut bestämma att
ett miljöstödsavtal ska hävas och redan utbe-
talt stöd återkrävas om markägaren genom
sitt eget förfarande medvetet har försämrat
miljöstödsobjektets biologiska mångfald eller
i övrigt i betydande grad brutit mot avtalsvill-
koren. Markägaren är i sådana fall skyldig att
betala tillbaka det utbetalda stödet till Lands-
bygdsverket.

Stöd kan återkrävas även efter avtalets gil-
tighetstid om markägaren på det sätt som
avses i 1 mom. har brutit mot avtalet under
dess giltighetstid.
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42 §

Landsbygdsverkets rätt att säga upp avtal

Landsbygdsverket är skyldigt att på skogs-
centralens framställning eller på en markäga-
res ansökan genom ett beslut bestämma att ett
miljöstödsavtal ska sägas upp och att stöd
som redan utbetalats ska återkrävas delvis om
området som avtalet gäller blir ett natur-
skyddsområde.

Landsbygdsverket kan på skogscentralens
framställning eller på en markägares ansökan
genom ett beslut bestämma att ett miljöstöds-
avtal ska sägas upp och att stöd som redan
utbetalats ska återkrävas delvis om förhållan-
den som hänför sig till objektets biologiska
mångfald eller andra förhållanden som inver-
kar på uppfyllandet av avtalsförpliktelserna
har förändrats i sådan grad att det inte längre
finns grunder för att avtalet ska vara i kraft
eller i sådan grad att det är oskäligt att avtalet
fortsätter att gälla.

Markägaren är i de situationer som avses i
1 och 2 mom. skyldig att till Landsbygdsver-
ket återbetala en så stor del av det utbetalda
stödet som motsvarar de kalendermånader
som återstår av avtalsperioden. Om ägande-
rätten till området har ändrats, är områdets
nya ägare återbetalningsskyldig. Markägaren
är inte i de situationer som avses i 1 och 2
mom. skyldig att betala ränta enligt 24 § i
statsunderstödslagen på det belopp som ska
återbetalas.

43 §

Markägarens rätt att säga upp avtal

Om det område som är föremål för avtal
byter ägare har den nya ägaren rätt att säga
upp avtalet genom att skriftligen meddela
skogscentralen om uppsägningen inom sex
månader från överlåtelsen av äganderätten.
Uppsägningen träder i kraft när den nya äga-
ren har återbetalat skogscentralen en så stor
del av det utbetalda miljöstödet som motsva-
rar de hela kalendermånader som återstår av
avtalsperioden.

Markägaren har även i övrigt rätt att säga
upp avtalet, om markägaren så önskar. Upp-
sägningen träder i kraft när markägaren har

återbetalat skogscentralen det belopp som av-
ses i 1 mom. förhöjt med 10 procent.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

44 §

Jord- och skogsbruksministeriets
tillsynsuppgift

Jord- och skogsbruksministeriet har till
uppgift att övervaka skogscentralens och
Landsbygdsverkets verksamhet när de fullgör
uppgifter enligt denna lag. För att sköta till-
synsuppdraget har ministeriet rätt att av
skogscentralen och Landsbygdsverket få all-
männa uppgifter om användning och uppfölj-
ning samt att utföra de kontroller av centra-
lens och verkets verksamhet som behövs för
tillsynen över att denna lag följs. Kontrol-
lerna kan innefatta granskningar av hand-
lingar och inspektioner på plats om de är av
väsentlig betydelse för att säkerställa att
denna lag iakttas vid beviljandet och utbetal-
ningen av stödet och vid övervakningen av
stödets användning. Bestämmelser om mini-
steriets kontrollrätt och utförande av kontrol-
lerna finns i 16 och 17 § i statsunderstödsla-
gen.

Trots sekretessbestämmelserna har jord-
och skogsbruksministeriet rätt att av skogs-
centralen och Landsbygdsverket få sådana för
ministeriets uppdrag nödvändiga uppgifter
om omständigheter som gäller sökanden eller
mottagaren av stöd och som är av väsentlig
betydelse för att säkerställa att denna lag
iakttas vid beviljandet och utbetalningen av
stödet och vid övervakningen av stödets an-
vändning.

45 §

Landsbygdsverkets tillsynsuppgift

Landsbygdsverkets har till uppgift att vid
tillsynen över att denna lag följs utföra nöd-
vändiga kontroller av skogscentralen på det
sätt som jord- och skogsbruksministeriet när-
mare bestämmer. I fråga om Landsbygdsver-
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kets tillsynsuppgift iakttas i detta fall vad
som bestäms i 44 § om jord- och skogsbruks-
ministeriets tillsynsuppgift.

Trots sekretessbestämmelserna har Lands-
bygdsverket rätt att av skogscentralen få så-
dana för verkets uppdrag nödvändiga uppgif-
ter om omständigheter som gäller sökanden
eller mottagaren av stöd och som är av vä-
sentlig betydelse för att säkerställa att denna
lag iakttas vid beviljandet och utbetalningen
av stödet och vid övervakningen av stödets
användning.

Genom förordning av jord- och skogs-
bruksministeriet utfärdas bestämmelser om
antal och objektet för de inspektioner som
hör till Landsbygdsverkets uppgifter och om
andra tekniska detaljer om hur tillsynen ska
ordnas.

46 §

Ändringssökande

På sökande av ändring i beslut som fattats
med stöd av denna lag tillämpas bestämmel-
serna om ändringssökande i statsunder-
stödslagen. Däremot får ärenden som gäller
återkrav, upphävande och uppsägning av av-
tal och temporära förbud för ombud emeller-
tid överklagas genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen utan omprövningsförfarande.
Omprövning av skogscentralens beslut be-
gärs hos skogscentralen. Ändring i skogscen-
tralens beslut med anledning av begäran om
omprövning får sökas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen.

Behörig förvaltningsdomstol är den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets huvud-
delen av den aktuella skogsbruksmarken är
belägen.

Besvärsmyndigheten ska ge skogscentra-
len möjlighet att bli hörd.

47 §

Mätningar i terrängen

Vid sådana mätningar i terrängen som hän-
för sig till denna lag används de metoder för
mätning och värdering som allmänt används
inom skogsbruket.

9 kap.

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

48 §

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms
genom förordning av statsrådet. Denna lag är
i kraft till och med den 31 december 2020.

Andra bestämmelser i denna lag än de som
gäller beviljande av stöd tillämpas dock på
med stöd av denna lag beviljat stöd efter det
att lagens giltighetstid har gått ut. Stöd som
beviljas med stöd av denna lag ska betalas ut
senast den 31 december 2023.

Utöver bestämmelserna i 4 § 2 mom. 5
punkten avses med enskilda markägare också
ett sådant delägarlag för en samfälld skog
eller ett samfällt område som har bildats före
den 1 mars 2003.

Trots bestämmelserna i 6 § 2 mom. kan
stöd för tidig vård av plantbestånd beviljas
med stöd av 11 § om det har gått tio år sedan
skogsförnyelse som finansierats på samma
objekt enligt lagen om finansiering av håll-
bart skogsbruk (1094/1996). Stöd för tidig
vård av plantbestånd och vård av ungskog
kan inte beviljas med stöd av 11 och 12 § i
denna lag om det inte har gått tio år sedan
vård av ungskog som finansierats på samma
objekt enligt lagen om finansiering av håll-
bart skogsbruk.

Stöd för vitaliseringsgödsling kan inte be-
viljas med stöd av 13 § om det inte har gått
20 år sedan slutbetalning av stödet för den på
samma objekt finansierade vitaliseringsgöds-
lingen enligt lagen om finansiering av ett
hållbart skogsbruk.

Stöd för vård av torvmarksskog kan inte
beviljas med stöd av 15 § om det inte har gått
minst 20 år sedan slutbetalning av finansie-
ring för iståndsättningsdikning enligt lagen
om finansiering av ett hållbart skogsbruk el-
ler en motsvarande tidigare lag. Stöd kan
dock beviljas om slutbetalningen av den före-
gående finansieringen för iståndsättningsdik-
ning med offentliga medel har skett för minst
tio år sedan och om åtgärderna är nödvändiga
på grund av exceptionella naturförhållanden.
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Stöd för byggande av en skogsväg kan inte
beviljas med stöd av 16—18 § om det inte
har gått minst 20 år sedan slutbetalning av
finansieringen för ett vägprojekt enligt lagen
om finansiering av hållbart skogsbruk eller
en motsvarande tidigare lag. Från detta krav
kan dock göras undantag om användningen
av vägen har förändrats väsentligt på grund
av att transporterna inom skogsbruket har
ökat eller kommer att förändras på grund av
en uppskattad ökning av transporterna eller
om vägens struktur inte längre lämpar sig för
den virkestransportmateriel som används. Yt-
terligare ett villkor är att det har gått minst tio
år från slutbetalningen av den föregående
finansieringen för byggande eller grundlig

förbättring av vägen med offentliga medel.
En plan för vitaliseringsgödsling, istånd-

sättningsdikning, byggande av skogsväg eller
projekt för vård av skogsnaturen som finan-
sierats med stöd av lagen om finansiering av
hållbart skogsbruk kan godkännas som verk-
ställighetsplan för vitaliseringsgödsling, vård
av torvmarksskog, byggande av skogsväg el-
ler projekt för vård av skogsnaturen, om pla-
nen sådan den är eller kompletterad uppfyller
villkoren i 9 § och om stöd för vitaliserings-
gödsling, vård av torvmarksskog, byggande
av skogsväg eller projekt för vård av skogs-
naturen kan beviljas för utförande av arbetet.
Stöd beviljas inte för komplettering av pla-
nen.

Helsingfors den 23 januari 2015

Republikens President
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