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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
komplettering av regeringens proposition med förslag till 
lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart 
skogsbruk (RP 72/2008 rd) 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås regeringens propo-
sition om finansiering av ett hållbart skogs-
bruk bli kompletterad så att bestämmelser i 
syfte att ändra vissa stöd till stöd av mindre 
betydelse fogas till lagen. Propositionen hän-
för sig till denna del till de bestämmelser om 
skogsbeskattning som trädde i kraft vid in-
gången av detta år. Det föreslås att också 
ändringar som hänför sig till skyldigheter och 

återkrav i fråga om stöd för byggande av 
skogsväg tas in i lagen. 

Enligt förslaget förutsätter beviljande av 
miljöstöd i fortsättningen en plan. Också be-
stämmelsen om lagens tillämpningsområde 
ändras. 

De föreslagna ändringar avses träda i kraft 
samtidigt som lagen om finansiering av ett 
hållbart skogsbruk träder i kraft. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

Under vårsessionen 2008 överlämnade re-
geringen till riksdagen en proposition med 
förslag till lag om ändring av lagen om finan-
siering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 
rd; nedan den ursprungliga propositionen) 
och under höstsessionen 2008 en proposition 
med förslag till vissa ändringar av skogsbe-
skattningen (RP 206/2008 rd). Ändringarna 
av skogsbeskattningen trädde i kraft vid in-
gången av 2009. 

I regeringens proposition som gäller 
skogsbeskattningen har, från statsstödssyn-
punkt, partiell eller fullständig skattefrihet 
för inkomst av virkesförsäljning granskats i 
förhållande till stöden enligt lagen om finan-
siering av ett hållbart skogsbruk (544/2007), 
nedan den nya finansieringslagen, och stöden 
enligt den gällande lagen om finansiering av 
hållbart skogsbruk (1094/1996), med av-
seende på vård av ungskog och uttag och 
flisning av energived. De nämnda stöden för 
skogsbruk har meddelats kommissionen i en-
lighet med bestämmelserna om statligt stöd 
och kommissionen har godkänt stöden. När 
stöden i den nya finansieringslagen anmäldes 
till kommissionen enligt bestämmelserna om 
statligt stöd ingick i den del som gäller all-
männa uppgifter i standardblanketten följan-
de fråga om anhopningen av stöd: ”Kan stöd 
anhopas på grund av andra stöd som beviljas 
för samma stödberättigade kostnader enligt 
lokala, regionala, nationella program eller 
gemenskapens program?” Svaret på frågan 
var nej. Med andra ord utreder kommissio-
nen alltid eventuell anhopning av stöd innan 
den fattar beslut om att godkänna ett stöd-
system och maximibeloppet av stöden i an-
knytning till det (s.k. stödnivå). Skattefrihe-
ten för inkomst av virkesförsäljning beviljas 
som så kallat stöd av mindre betydelse. Be-
viljandet av stöd av mindre betydelse baserar 
sig på kommissionens förordning (EG) nr 

1998/2006 av den 15 december 2006 om till-
lämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördra-
get på stöd av mindre betydelse. Enligt arti-
kel 2.5 i kommissionens förordning ska stöd 
av mindre betydelse inte kumuleras med stat-
ligt stöd för samma stödberättigande kostna-
der, om sådan kumulering leder till en högre 
stödnivå än den som gäller i varje enskilt fall 
genom en gruppundantagsförordning eller ett 
beslut som antagits av kommissionen. Det är 
möjligt att iaktta bestämmelsen genom att in-
hämta kommissionens godkännande om 
överskridning av stödnivån, förbjuda över-
lappande stöd eller genom att ändra de 
nämnda stöden för skogsbruk till stöd av 
mindre betydelse. I denna proposition har 
man stannat för det senare alternativet, och 
därför föreslås det att bestämmelser om stöd 
av mindre betydelse tas in i lagen om finan-
siering av ett hållbart skogsbruk. I anknyt-
ning till detta föreslås det att arbetsslaget 
vård av ungskog delas upp i två olika arbets-
slag. Det föreslås att det i lagen i stället för 
vård av ungskog tas in bestämmelser om 
vård av plantbestånd och vård av ung gall-
ringsskog. Det föreslås att bestämmelserna 
om stöd av mindre betydelse tillämpas på 
stöd som gäller vård av ung gallringsskog 
och uttag och flisning av energived. 

I den ursprungliga propositionen föreslogs 
det att grunderna för beviljande av stöd för 
uttag av energived ändras. Då var avsikten att 
förlänga giltighetstiden för stödet för uttag av 
energived på det sätt som Finland meddelade 
kommissionen i anslutningsskedet. Eftersom 
avsikten är att i fråga om stöd för uttag av 
energived övergå till att tillämpa gemenska-
pens bestämmelser om stöd av mindre bety-
delse behöver bestämmelsen inte ändras. Så-
ledes föreslås det att 14 § i den nya lagen om 
finansiering av ett hållbart skogsbruk behålls 
oförändrad.  

I denna kompletterande proposition tas 
också in de ändringar som framförts till riks-
dagens jord- och skogsbruksutskott. Änd-
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ringarna hänför sig till skyldigheter (skyldig-
het att tillåta att en väg används för rekrea-
tion) och återkrav i fråga om stöd för byg-
gande av skogsväg.  

Bestämmelsen som gäller stöd för utarbe-
tande av plan föreslås bli ändrad så att också 
beviljandet av miljöstöd i fortsättningen för-
utsätter en plan. 

Bestämmelsen som gäller lagens tillämp-
ningsområde föreslås bli ändrad så att det 
preciseras i vilken utsträckning stöd kan be-
viljas för enskilda naturskyddsområden. I la-
gen tas också in en bestämmelse om att fi-
nansiering av ett hållbart skogsbruk inte kan 
riktas till ersättningar som följer av natur-
vårdslagen. 

 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

Stödet för uttag av energived utvidgas att 
gälla hopsamling och skogstransport av 
energived i enskilda skogar också på andra 
objekt där energived tillvaratas, såsom objekt 
för vård av plantskog och ung gallringsskog 
vilka finansierats med stöd av den nya finan-
sieringslagen. Det föreslås alltså att 14 § i 
den nya finansieringslagen inte ändras. Där-
emot föreslås det att förfarandena i anslut-
ning till beviljandet av stöd för uttag av ener-
gived ändras, eftersom bestämmelserna om 
stöd av mindre betydelse i fortsättningen till-
lämpas på stödet. 

Utvidgandet av de objekt som är berättiga-
de till stöd för uttag av energived gör det 
möjligt att effektivisera uttaget och att utvid-
ga stödet för uttag till att på ett ändamålsen-
ligt sätt främja användningen av den energi-
ved som uppstår i samband med avverkning 
av ung gallringsskog. Också stöd för flisning 
kan beviljas för flisning av uttagen energi-
ved. Energived med liten diameter som till-
varatas på objekt för avverkning av ung gall-
ringsskog används i huvudsak i små värme-
verk. Prisutvecklingen i fråga om sådan 
energived i förhållande till kostnaderna för 
tillvaratagandet möjliggör inte för närvarande 
användning av skogsflis utan statligt stöd. 

Finland kommer inom en nära framtid att 
kraftigt investera i att bygga värmeverk.  
Dessa värmeverk ska huvudsakligen drivas 
med skogsflis. I regeringens klimat- och 
energipolitiska strategi liksom i det Nationel-

la skogsprogrammet 2015 beräknas att beho-
vet av skogsflis jämfört med läget i dag 
kommer att öka fyrfaldigt till 12 miljoner 
kubikmeter fast mått per år, såvida avsikten 
är att uppnå det som Europeiska unionens 
medlemsstater enats om och som Finland 
ställt upp som mål för användningen av för-
nybar energi.  

Arealen för sådana objekt där avverkning 
inte stöds enligt den nya finansieringslagen, 
men på vilka hopsamling, skogstransport och 
flisning kan stödas, beräknas uppgå till några 
tusen hektar per år. Utvidgningen av verk-
samheten kommer att genomföras med hjälp 
av de anslag som står till förfogande.  

Övergången till stöd av mindre betydelse 
när det gäller vård av ung gallringsskog, ut-
tag och flisning av energived innebär att nya 
förfaranden vid beviljande av stöd införs vid 
skogscentralerna. Eftersom stöd av mindre 
betydelse som var och en stödtagare mottar 
ska rapporteras, om kommissionen så kräver, 
medför de nya förfarandena för beviljande av 
stöd att ändringar måste göras i ansöknings-
blanketterna och beslutsmallarna och i 
skogscentralernas informationssystem. Vid 
skogscentralerna måste det upprättas ett re-
gister av vilket framgår beloppet av det stöd 
av mindre betydelse som beviljats och de 
stöd av mindre betydelse som skogsägarna 
meddelat att de fått någon annanstans ifrån. 
De nya förfarandena förutsätter att persona-
len vid skogscentralerna och skogsvårdsföre-
ningarna utbildas och att rådgivningen till 
skogsägarna effektiviseras. Dessutom bör det 
i fråga om vissa sökanden säkerställas att 
stödets maximibelopp inte överskrids.  

Stödet av mindre betydelse gör förfarande-
na för beviljande av stöd mer invecklat vid 
skogscentralerna. Skogscentralen måste in-
nan stöd beviljas reda ut de belopp av stöd av 
mindre betydelse som sökanden eventuellt 
fått annanstans ifrån t.ex. i form av skattefri-
heter under det år ansökan lämnades in och 
de två föregående åren. Eftersom det inte 
finns något centraliserat register över stöd av 
mindre betydelse har sökandens egen anmä-
lan en mycket stor betydelse. Skogscentra-
lernas informationssystem KEMERA, med 
hjälp av vilket finansieringsansökningarna 
och de beslut som fattats på basis av dem 
administreras, är ett centraliserat system vad 
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gäller uppgifter om skogsägare. Med hjälp av 
det går det att få reda på vilka stöd av mindre 
betydelse som skogscentralerna beviljat. 
Skogscentralerna måste dock utreda vilka 
andra stöd av mindre betydelse som skogs-
ägarna eventuellt får. I den första tilläggs-
budgeten för 2009 under momentet som gäll-
er statsbidrag till skogscentralerna har ett 
tillägg på 150 000 euro godkänts för änd-
ringar som ska utföras i datasystem, vilka 
hänför sig till stöd av mindre betydelse. 

Den nya finansieringslagen kommer att 
fördröja godkännandet av projekten också 
därför att arbetsslaget vård av ungskog måste 
delas upp i två olika arbetsslag. Denna änd-
ring förväntas dock inte medföra några bety-
dande olägenheter för skogsägarna, eftersom 
de stöd som beviljas per hektar är små. För 
de stora producenterna av skogsflis, såsom 
Biowatti och Vapo, medför övergången till 
stöd av mindre betydelse däremot att stödbe-
loppen sjunker jämfört med nuvarande förfa-
rande. Också stora samfällda skogar är 
tvungna att noggrannare överväga för vilka 
åtgärder stöd av mindre betydelse söks. 

Företagsstöd enligt med programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
2007–2013 beviljas i enlighet med kommis-
sionens förordning (EG) nr 1998/2006. Till 
företagsstöden räknas startstöd, investerings-
stöd och utvecklingsstöd, vilka riktar sig till 
mikroföretag. Det är möjligt att bevilja 
landsbygdsprogrammets stöd för företags-
verksamhet till företag och företagare som är 
verksamma inom delvis samma branscher. 
Stöd kan till exempel beviljas mikroföretag 
som bedriver energiproduktion som baserar 
sig på skogsbiomassa samt för främjande av 
värme- och energiföretagande. Enligt artikel 
2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006 är det maximibelopp av stöd av 
mindre betydelse som betalas ett  företag  
200 000 euro. Antalet lantbruksföretagare 
som kommer att uppnå maximibeloppet för 
stöd av mindre betydelse uppskattas till ca 
100–200. 

Ett viktigt mål med den nya finansierings-
lagen har varit att lätta på det administrativa 
arbete som hänför sig till stödsystemet både 
med avseende på aktörerna och myndighe-
terna. Ett annat viktigt mål har varit att öka 
stödens verkningsfullhet. I fråga om stöden 

av mindre betydelse är verkningarna motsat-
ta.  Den administrativa arbetsmängden ökar 
för aktörerna och myndigheterna. Verknings-
fullheten hos stöden av mindre betydelse för-
svagas av maximibeloppet av dessa stöd per 
stödsökande. 

 
 

3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid jord- och 
skogsbruksministeriet. Utlåtanden om propo-
sitionen har begärts hos finansministeriet, ju-
stitieministeriet, arbets- och näringsministe-
riet, miljöministeriet, Skogsbrukets utveck-
lingscentral Tapio, skogscentralerna, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, 
Svenska lantbruksproducenternas centralför-
fund SLC rf, Skogsindustrin rf och Träenergi 
rf. Dessutom har L&T Biowatti Ab gett ett 
utlåtande. 

I utlåtandena fästes särskild uppmärksam-
het vid ibruktagandet av stöd av mindre be-
tydelse. Uppmärksamhet har fästs vid att 
villkoren för stöd av mindre betydelse kunde 
leda till att den mängd energived som tillva-
ratas minskar betydligt.  I utlåtandena har 
uppmärksamhet fästs vid att byråkratin i 
samband med ansökan om stöd av mindre 
betydelse ökar och vid att villkoren för stöd 
av mindre betydelse leder till att stödtagarna 
behandlas ojämlikt. En övergång till stöd av 
mindre betydelse ansågs inte vara till fördel 
för aktörerna inom skogsbranschen, skogs-
centralerna eller markägarna. I utlåtandena 
framfördes också att det bör göras en nog-
grannare bedömning av konsekvenserna av 
ibruktagandet av stöd av mindre betydelse. 
Med anledning av utlåtandena har proposi-
tionen ändrats bl.a. vad gäller konsekvenser-
na av stödet av mindre betydelse. I proposi-
tionen har också tagits med en bestämmelse 
där övergången till stöd av mindre betydelse 
bedöms med tanke på jämlikheten för stödta-
garna. Vidare har i propositionen tagits med 
ett omnämnande av att ett alternativ till för-
bud av överlappande stöd och ibruktagande 
av stöd av mindre betydelse också hade varit 
att meddela kommissionen om statliga stöd 
som gäller skogsbeskattningen och därige-
nom få kommissionens godkännande för 
kumulering av statligt stöd. 
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4  Samband med andra proposi t io-
ner 

Propositionen är en sådan kompletterande 
proposition som avses i 71 § i grundlagen 

och hänför sig till regeringens proposition 
med förslag till lag om ändring av lagen om 
finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 
72/2008 rd). På grund av detta är avsikten att 
propositionen ska behandlas i samband den. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

2 §. Tillämpningsområde. Enligt 2 § kan 
finansiering inom ramen för det anslag som 
årligen anvisas i statsbudgeten endast riktas 
till de skogar som omfattas av det tillämp-
ningsområde som anges i 2 § i skogslagen 
(1093/1996) eller de enskilda naturskydds-
områden vars fridlysningsbestämmelser tillå-
ter den finansierade verksamheten. I paragra-
fens detaljmotivering hänvisas till de enskil-
da naturskyddsområden som omfattas av 
statsrådets beslut gällande ett riksomfattande 
strandskyddsprogram. 

I paragrafen föreslås också bestämmelser 
om begränsningar av finansiering för enskil-
da naturskyddsområden. Enligt 2 § 1 mom. 1 
punkten i skogslagen tillämpas skogslagen 
inte på skyddsområden som inrättats med 
stöd av naturvårdslagen (1096/1996). Enligt 
2 § 2 mom. i naturvårdslagen tillämpas lagen 
i fråga inte i skötseln och nyttjandet av sko-
gen till de delar som det stadgas om detta i 
skogslagen, med undantag för 4, 9, 39, 42, 
47―49, 55 och 56 § samt 3―5 och 10 kap. 
Enligt detaljmotiveringen för 2 § i natur-
vårdslagen är avsikten att lagen i fråga inte 
ska tillämpas på den skötsel och användning 
av ekonomiskogarna som regleras i skogsla-
gen, frånsett de nämnda undantagen. I 10 § i 
skogslagen föreskrivs om bevarande av 
mångfalden och särskilt viktiga livsmiljöer. I 
11 § i skogslagen föreskrivs emellertid om 
undantagslov som gäller den skyldighet som 
avses i 10 § 3 mom. Undantagslov får dock 
inte beviljas, om det för objektet beviljas 
miljöstöd eller annars ett tillräckligt stöd av 
statsmedel. I motiveringen för 11 § i 
skogslagen konstateras uttryckligen att para-
grafen inte ska tillämpas, om ett natur-
skyddsområde enligt naturvårdslagen inrättas 
på området. Det är fortfarande ändamålsen-
ligt att hålla fast vid att finansiering av håll-
bart skogsbruk inte riktas till naturskydd eller 
till åtgärder för tryggande av mångfalden 
inom naturskyddsområden.  Sådana åtgärder 
bör finansieras med andra medel. Av denna 
anledning föreslås i 1 mom. bestämmelser 
om att finansiering som avses i denna para-
graf inte får riktas till sådana åtgärder inom 

enskilda naturskyddsområden som syftar till 
att bevara skogarnas biologiska mångfald. 
För enskilda naturskyddsområden kan såle-
des inte ingås naturskyddsavtal. Projekt för 
vård av skogsnaturen kan inte heller finansie-
ras med dem.  Bestämmelser om finansie-
ringen av dessa åtgärder finns i 4 kap. i la-
gen. Mot bakgrund av vad som nämnts ovan 
föreslås i 2 mom. bestämmelser om att finan-
siering som avses i lagen inte får användas 
till ersättningar som betalas på basis av ett 
för viss tid ingånget avtal om fredning av ett 
område enligt 25 § i naturvårdslagen eller till 
ersättningar om vilka det föreskrivs i 53 eller 
55 § i nämnda lag eller om vilka det i övrigt 
föreskrivs särskilt, inte heller till ersättningar 
som baserar sig på motsvarande bestämmel-
ser som föregått de nämnda bestämmelserna. 
Ordalydelsen i 2 mom. är så gott som iden-
tisk med den i 4 § 4 mom. i gällande lag om 
finansiering av hållbart skogsbruk. 

Enligt 3 mom. föreslås bestämmelser om 
beviljande av finansiering i form av stöd. Be-
stämmelsen i 1 mom. flyttas således till 3 
mom. 

7 §. Plan och verkställighetsutredning. Be-
stämmelsen i 1 mom. föreslås bli ändrad så 
att det också för beviljande av miljöstöd för-
utsätts en plan. Som planeringskostnader som 
hänför sig till miljöstödet kan i anslutning till 
beredningen av miljöstödsavtalet bland annat 
skogstaxeringsarbeten, avgränsning av miljö-
stödsobjekt och utmärkning i terrängen ersät-
tas till fullt belopp. 

10 §. Vård av plantbestånd. I 10 § i lagen 
om finansiering av ett hållbart skogsbruk fö-
reskrivs om vård av ungskog. Detta arbets-
slag delas upp i två olika arbetsslag. Be-
stämmelserna i 10 § ändras så att det i den 
föreskrivs om vård av plantskog och i den 
nya 10 a § som fogas till lagen föreskrivs om 
vård av ung gallringsskog. I de föreslagna 
bestämmelserna ingår inga innehållsmässiga 
ändringar av någotdera arbetsslaget. Båda pa-
ragrafer är till strukturen identiska med be-
stämmelsen i 10 § om vård av ungskog. 

Enligt 1 mom. kan stöd för vård av plant-
bestånd beviljas för röjning och gallring av 
plantbestånd. I 2 mom. föreslås bestämmel-
ser om förutsättningarna för beviljande av 
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stöd och i 3 mom. om begränsningar som 
gäller beviljande av stöd. I 4 mom. ingår ett 
bemyndigande att utfärda förordning. 

10 a §. Vård av ung gallringsskog. Den fö-
reslagna paragrafen gäller vård av ung gall-
ringsskog. Enligt 1 mom. kan stöd för vård 
av ung gallringsskog beviljas för avlägsnan-
de och gallring av lågskärm samt gallring av 
unga gallringsskogar. I 2 mom. föreslås be-
stämmelser om förutsättningar för beviljande 
av stöd och i 3 mom. om begränsningar som 
gäller beviljande av stöd. Enligt 3 mom. kan 
stöd för vård av ung gallringsskog beviljas 
för ett objekt, om stöd för vård av plantskog 
inte har beviljats för objektet med stöd av 
denna lag. Detta motsvarar nuvarande praxis. 
I 4 mom. föreslås motsvarande bemyndigan-
de som i 10 §. 

15 §. Flisning av energived. Det föreslås 
att 1 mom. ändras så att det i samband med 
förutsättningarna för beviljande av stöd hän-
visas till vård av ung gallringsskog i stället 
för till vård av ungskog. Ändringen av be-
stämmelsen har samband med att arbetsslaget 
vård av ungskog delas upp i två olika arbets-
slag.  

29 a §. Skyldighet att tillåta att en väg an-
vänds för rekreation. Paragrafen hänför sig 
till byggande av skogsväg. Enligt 29 a § 1 
mom. i det ursprungliga lagförslaget kan an-
vändningen av vägen begränsas om det är 
nödvändigt för att skydda känsliga områden 
eller för att säkerställa att vägen kan använ-
das på ett korrekt och säkert sätt. Formule-
ringen är tagen direkt från 175 e punkten i 
gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till 
jordbruk och skogsbruk 2007–2013 (EUT C 
319, 27.12.2006, s. 1). Kommissionen till-
lämpar dessa riktlinjer vid beslut om god-
kännande av nya stödsystem. Medlemssta-
terna är inte behöriga att själva besluta om 
undantag som gäller innehållet i riktlinjerna. 
Det är möjligt att ordet korrekt kan tolkas för 
vittomfattande. Enligt jord- och skogsbruks-
ministeriets uppfattning ska korrekt använd-
ning tolkas i enlighet med vägens använd-
ningsändamål. Syftet med stödet är uttryckli-
gen att möjliggöra transporter inom skogs-
bruket. Vägens användning måste kunna 
hindras, om den används för rekreation som 
medför problem för skogsbrukets transporter. 
I detta hänseende föreslås det att ordalydel-

sen i 29 a § 1 mom. ändras så att använd-
ningen av vägen kan begränsas, om det är 
nödvändigt för att skydda känsliga områden, 
säkerställa att vägen används på ett säkert 
sätt eller säkerställa att vägen kan användas 
på ett korrekt sätt för transporter inom 
skogsbruket.  

34 §. Återbetalning och återkrav av stöd. 
Det föreslås att det till 1 mom. fogas en be-
stämmelse enligt vilken bestämmelser om 
grunderna för återbetalning och återkrav 
finns i statsunderstödslagen (688/2001). Be-
stämmelsen är till karaktären informativ. 

 
8 a kap. Tillämpning av de bestämmel-

ser om statligt stöd som gäller 
stöd av mindre betydelse 

I lagen förslås ett nytt kapitel med be-
stämmelser om tillämpningen av de bestäm-
melser om statligt stöd som gäller stöd av 
mindre betydelse. Syftet är att bestämmelser-
na i kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006 ska tillämpas på stöd som gäller 
vård av ung gallringsskog och uttag och flis-
ning av energived. Anledningen till detta är 
att dessa stöd överlappar med de temporära 
skattefriheter inom skogsbeskattningen som 
beviljas som statligt stöd av mindre betydel-
se. Bestämmelser om de nämnda skattefrihe-
terna finns i 43 a (temporär skattefrihet för 
inkomst av försäljning av förstagallringsvir-
ke) och 43 b § (temporär, partiell skattefrihet 
för inkomst av virkesförsäljning) i inkomst-
skattelagen (1535/1992).  Dessa bestämmel-
ser trädde i kraft genom lag 1085/2008.  

Från statstödssynpunkt kan problemet med 
överlappning av stöden, som i lagstiftningen 
om statligt stöd benämns som kumulering av 
stöd, lösas på två sätt. Ett alternativ är att 
förbjuda överlappande stöd. Bestämmelserna 
i 5 a § i det lagförslag som ingår i den ur-
sprungliga propositionen hänför sig till detta. 
Den föreslagna 5 a § hänför sig till artikel 2.5 
i kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006, i vilken föreskrivs följande: 
”Stöd av mindre betydelse skall inte kumule-
ras med statligt stöd för samma stödberätti-
gande kostnader, om sådan kumulering leder 
till en högre stödnivå än den som gäller i var-
je enskilt fall genom en gruppundantagsför-
ordning eller ett beslut som antagits av 
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kommissionen.” Det andra alternativet är att 
på överlappande stöd tillämpa bestämmelser-
na om stöd av mindre betydelse. Då ska den 
som beviljar stöd kontrollera att de stöd som 
sökanden fått inte överskrider det maximibe-
lopp för stöden som anges i kommissionens 
förordning (EG) nr 1998/2006. 

Kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006 kan tillämpas direkt utan särskilt 
nationellt genomförande. Förordningen ska 
gälla i medlemsstaten i den form den är i 
gemenskapens lagstiftning. Av detta följer 
bland annat att förordningen inte får förklaras 
eller preciseras genom nationell reglering.  

Bestämmelserna om statligt stöd och stöd 
av mindre betydelse hänför sig till företag. 
Ordet företag har i Europeiska gemenskapens 
konkurrensrätt en annan betydelse än vad 
som i allmänhet avses med begreppet i Fin-
land. Europeiska gemenskapernas domstol 
har till exempel i en dom i juli 2006 (mål C-
205/03 P) hänvisat till tidigare rättspraxis och 
konstaterat följande om begreppet företag: 
”Begreppet företag i gemenskapens konkur-
rensrätt omfattar varje enhet som bedriver 
ekonomisk verksamhet, oavsett dess rättsliga 
form och hur den finansieras.” Samtidigt 
konstaterade domstolen också att ”det är den 
verksamhet som består i att erbjuda varor el-
ler tjänster på en viss marknad som är utmär-
kande för begreppet ekonomisk verksamhet”. 

En enskild markägare uppfyller kriterierna 
på företag som avses i regleringen av statligt 
stöd. När kommissionen ska fatta beslut som 
gäller godkännande av statligt stöd, granskar 
den om det överhuvudtaget är fråga om stat-
ligt stöd. Kommissionen har ansett att de stöd 
som avses i lagen om finansiering av ett håll-
bart skogsbruk är statliga stöd. 

I kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006 definieras villkoren för att ett stöd 
ska kunna betraktas som stöd av mindre be-
tydelse och därigenom befria medlemsstaten 
från den skyldighet att underrätta kommis-
sionen som avses i EG-fördraget. Stödet ska 
uppfylla alla villkor som anges i nämnda för-
ordning, för att Finland ska kunna åberopa att 
det är fråga om stöd av mindre betydelse. 

37 a §. Stöd av mindre betydelse. I 1 mom. 
definieras stöd av mindre betydelse. Be-
stämmelsen i 1 mom. är till karaktären in-
formativ. I 2 mom. föreslås att det i fråga om 

de stöd som avses i lagen om finansiering av 
ett hållbart skogsbruk föreskrivs att stöd som 
beviljas för vård av ung gallringsskog, uttag 
och flisning av energived och för verkställig-
hetsutredning som hänför sig till dessa bevil-
jas i form av stöd av mindre betydelse. 

37 b §. Beviljande av stöd av mindre bety-
delse. Bestämmelserna i 1 mom. i den före-
slagna paragrafen hänför sig till artikel 2.2 i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006, i vilken föreskrivs om det maxi-
mibelopp för stöd av mindre betydelse som 
beviljas ett företag enligt följande: ”Det tota-
la stöd av mindre betydelse som beviljas ett 
företag får inte överstiga 200 000 euro under 
en period om tre beskattningsår.” I artikeln 
konstateras också att ”dessa tak ska gälla 
oberoende av stödets form och det mål som 
eftersträvas och oavsett om det stöd som 
medlemsstaten beviljar helt eller delvis fi-
nansieras med medel som härrör från gemen-
skapen”.  I artikeln konstateras också att ”pe-
rioden ska fastställas på grundval av de be-
skattningsår som används av företaget i den 
berörda medlemsstaten”. 

Vid beräkning av maximibeloppet av stöd 
av mindre betydelse för ett företag ska också 
andra stöd än de som beviljats med stöd av 
kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006 beaktas. Beviljandet av stöd av 
mindre betydelse kan också basera sig på 
kommissionens förordning (EG) nr 
1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 
och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre be-
tydelse inom sektorn för produktion av jord-
bruksprodukter eller kommissionens förord-
ning (EG) nr 875/2007 om tillämpningen av 
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd 
av mindre betydelse inom fiskerisektorn och 
om ändring av förordning (EG) nr 
1860/2004. Enligt artikel 3.2 i kommissio-
nens förordning (EG) nr 1535/2007 är maxi-
mibeloppet av stöd av mindre betydelse för 
ett företag 7500 euro. Enligt artikel 3.2 i 
kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 
är maximibeloppet av stöd av mindre bety-
delse för ett företag 30 000 euro. Av de stöd 
av mindre betydelse som beviljas med stöd 
av kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006 kan noteras den ovan nämnda 
temporära skattefriheten för inkomst av för-
säljning av förstagallringsvirke som baserar 
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sig på 43 a § i inkomstskattelagen och den 
temporära, partiella skattefriheten för in-
komst av virkesförsäljning som baserar sig 
på 43 b § i inkomstskattelagen. Skogsavdra-
get enligt 55 § i inkomstskattelagen kan ock-
så beviljas som stöd av mindre betydelse. 

Företagen kan inte alltid nödvändigtvis ut-
nyttja stöden av mindre betydelse till fullt be-
lopp. Detta beror på följande bestämmelse i 
artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) 
nr 1998/2006: ”Om ett sammanlagt stödbe-
lopp som ges inom ramen för en stödåtgärd 
överskrider detta tak, omfattas stödet inte av 
denna förordning, inte ens den del av stödbe-
loppet som inte överskrider taket.” 

I 1 mom. föreslås bestämmelser om att det 
för att stöd ska beviljas för vård av ung gall-
ringsskog och uttag och flisning av energived 
förutsätts att sökanden lämnar en utredning 
om de stöd av mindre betydelse som redan 
beviljats och betalats till sökanden och om att 
inte beloppet av stödet av mindre betydelse 
överskrider det maximibelopp som fastställts 
för stöd av mindre betydelse i Europeiska 
gemenskapens lagstiftning inte överskrids.  

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om att 6 
§ 1 mom. i statsunderstödslagen inte ska till-
lämpas på stöd av mindre betydelse. Enligt 6 
§ 1 mom. i statsunderstödslagen får statsun-
derstöd inte täcka det fulla beloppet av de to-
talkostnader som orsakas av den verksamhet 
eller det projekt som utgör föremål för stats-
understödet. Det är möjligt att stöden för 
vård av ung gallringsskog samt uttag och 
flisning av energived och den skattefrihet för 
inkomst av virkesförsäljning som beviljas 
som stöd av mindre betydelse leder till att 
stödbeloppet överskrider de faktiska kostna-
derna för verksamheten. För att följa be-
stämmelsen i 6 § 1 mom. i statsunderstödsla-
gen krävs det en utredning av de faktiska 
kostnaderna för verksamheten. Eftersom 
övergången till stöd av mindre betydelse 
också annars leder till mer administrativt ar-
bete för skogscentralerna och dem som ansö-
ker om stöd, är det motiverat att göra en av-
vikelse från tillämpningen av den nämnda 
bestämmelsen i statsunderstödslagen just i 
fråga om stöd av mindre betydelse. Bestäm-
melser om andra avvikelser från tillämpning-
en av statsunderstödslagen finns i 3 § 1 mom. 
i lagen om finansiering av ett hållbart skogs-

bruk. Dessa övriga avvikelser gäller alla stöd 
enligt lagen om finansiering av ett hållbart 
skogsbruk. 

37 c §. Återkrav av stöd av mindre betydel-
se. I paragrafen föreskrivs om återkrav. Be-
stämmelsen föreslås innehålla ett undantag 
till det föreslagna 34 § 1 mom., enligt vilket 
bestämmelser om grunderna för återkrav av 
stöd finns i statsunderstödslagen. Undantaget 
behövs för att det i annat fall skulle vara frå-
ga om ett stöd som strider mot gemenskaper-
nas bestämmelser om statligt stöd. 

Skogscentralen ska hos Landsbygdsverket 
framställa om återkrav av stöd som beviljats 
för vård av ung gallringsskog eller uttag eller 
flisning av energived, om den får kännedom 
om att stödet beviljats i strid med bestäm-
melserna i den i 37 a § 1 mom. nämnda för-
ordningen. Landsbygdsverket ska då be-
stämma att stödet återkrävs. Den föreslagna 
bestämmelsen utgör ett undantag till det före-
slagna 34 § 1 mom., enligt vilket bestämmel-
ser om grunderna för återkrav av stöd finns i 
statsunderstödslagen. 

42 §. Ikraftträdande- och övergångsbe-
stämmelser. Redan i den ursprungliga propo-
sitionen har 2 mom. föreslagits bli ändrad. 
Det föreslås att den sista meningen i 2 mom. 
ändras så att lagen om finansiering av ett 
hållbart skogsbruk tillämpas på finansiering 
som avses i lagen och på ärenden som blivit 
anhängiga redan innan lagen om finansiering 
av ett hållbart skogsbruk trätt i kraft. På så 
sätt korrigeras den alltför begränsade hänvis-
ningen till en enskild paragraf i den ur-
sprungliga propositionens lagförslag. 

I 7 mom. föreslås ändringar med anledning 
av att arbetsslaget vård av ungskog delas upp 
i två arbetsslag. Det föreslås att en bestäm-
melse som gäller stöd av mindre betydelse 
tas in i 12 mom. Enligt artikel 6 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 1998/2006 ska 
förordningen tillämpas till och med den 31 
december 2013. Av denna anledning föreslås 
bestämmelser om att beslut om beviljande av 
stöd ska fattas senast den dagen.  I artikel 5.3 
i kommissionens förordning (EG) nr 
1998/2006 föreskrivs följande: ”När denna 
förordning upphör att gälla kan stöd av mind-
re betydelse som uppfyller villkoren i förord-
ningen genomföras på ett giltigt sätt under 
ytterligare en sexmånadersperiod.” Av denna 
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anledning föreslås bestämmelser om att stöd 
av mindre betydelse ska betalas senast den 
30 juni 2014. 

 
2  Ikraft trädande 

Lagen planeras träda i kraft samtidigt med 
den nya finansieringslagen. Det föreslås att 
lagen ska träda i kraft vid en tidpunkt som 
bestäms genom förordning av statsrådet. 

 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Enligt 6 § i grundlagen är alla lika inför la-
gen. De grundläggande fri- och rättigheterna 
omfattar indirekt juridiska personer, eftersom 
ingripande i en juridisk persons ställning kan 
innebära intrång i en individs rättigheter som 
står bakom den juridiska personen. Enligt 6 § 
2 mom. i grundlagen får ingen utan godtag-
bart skäl särbehandlas på grund av någon or-
sak som gäller hans eller hennes person. Be-
stämmelsen som gäller maximibelopp av 
stöd av mindre betydelse, vilken har grans-
kats i motiveringen till 37 b §, leder till att 
stödtagarna behandlas ojämlikt. Stora produ-
center av skogsflis såsom Biowatti och Vapo, 
stora samfällda skogar och de lantbruksföre-
tagare som redan har fått ansenliga belopp i 

företagsstöd inom ramen för programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
2007―2013, kan då maximibeloppet för stö-
den uppnåtts bli utan finansiering av skogs-
bruk som beviljas i form av stöd av mindre 
betydelse. Bestämmelsen om stödets maxi-
mibelopp är inte en sådan orsak som gäller 
någons person. Av denna anledning anses det 
att propositionen uppfyller kravet på jämlik-
het i grundlagen. 

Enligt 79 § 3 mom. ska det av en lag fram-
gå när den träder i kraft. Enligt nämnda mo-
ment kan det  av särskilda skäl i en lag anges 
att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms ge-
nom förordning.  

Den nya finansieringslagen har ännu inte 
trätt i kraft. Bestämmelser om ikraftträdandet 
av den utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Den nya lagen kan inte sättas i kraft för-
rän de ändringar som förutsätts enligt Euro-
peiska gemenskapernas kommissionen har 
gjorts i lagen. Ändringarna i fråga ingår i re-
geringens ursprungliga proposition. Bestäm-
melser om ikraftträdandet av lagförslaget ut-
färdas genom förordning av statsrådet. Den 
nya finansieringslagen och de ändringar som 
ska göras i den bör sättas i kraft samtidigt. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 11 maj 2007 om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) 2 §, 

7 § 1 mom., 10 §, 15 § 1 mom., 34 § 1 mom. och 42 § 2 och 7 mom. samt 
fogas till lagen nya 10 a och 29 a §, ett nytt 8 a kap. och till 42 § ett nytt 12 mom. som föl-

jer:
2 § 

Tillämpningsområde 

I denna lag avsedd finansiering kan inom 
ramen för det anslag som årligen anvisas i 
statsbudgeten endast riktas till de skogar som 
omfattas av det tillämpningsområde som an-
ges i 2 § i skogslagen (1093/1996) eller de 
enskilda naturskyddsområden vars fridlys-
ningsbestämmelser tillåter den finansierade 
verksamheten. Finansieringen får dock inte 
riktas till sådana åtgärder inom de nämnda 
naturskyddsområdena som syftar till att be-
vara skogarnas biologiska mångfald. 

Finansiering som avses i denna lag får inte 
användas till ersättningar som betalas på ba-
sis av ett för viss tid ingånget avtal om fred-
ning av ett område enligt 25 § naturvårdsla-
gen (1096/1996) eller till ersättningar om 
vilka det föreskrivs i 53 eller 55 § i nämnda 
lag eller om vilka i övrigt föreskrivs särskilt, 
inte heller till ersättningar som baserar sig på 
motsvarande bestämmelser som gällde innan 
de nämnda bestämmelserna trädde i kraft. 

Finansieringen beviljas i form av stöd. 
 

7 § 

Plan och verkställighetsutredning 

För att stöd för skogsförnyelse, vitalise-
ringsgödsling, vård av torvmarksskog, byg-
gande av skogsvägar och projekt för vård av 
skogsnaturen samt miljöstöd ska kunna be-
viljas krävs det en plan som godkänts av 
skogscentralen. För andra stöd som avses i 2 
och 3 kap. samt stöd för bekämpning av rot-

ticka krävs det en verkställighetsutredning 
som godkänts av skogscentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Vård av plantbestånd 

Stöd kan beviljas för röjning och gallring 
av plantbestånd. 

För beviljande av stöd förutsätts det att ob-
jektet uppfyller kravet på minimiareal och 
kraven på plantbeståndets täthet och medel-
längd efter behandling och att objektet inte 
behöver omedelbar vård efter behandlingen. 

Stöd för vård av plantbestånd kan beviljas 
endast en gång för samma objekt under träd-
beståndets omloppstid. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om krav i fråga om 
plantbeståndets täthet och medellängd efter 
behandling, konstaterande av utfört arbete för 
vård av plantbestånd, objektets minimiareal 
samt övriga i denna paragraf angivna stöd-
villkor och grunder för fastställande av stöd. 
 

10 a § 

Vård av ung gallringsskog 

Stöd kan beviljas för avlägsnande och gall-
ring av lågskärm samt gallring av unga gall-
ringsskogar. 

För beviljande av stöd förutsätts att objek-
tet uppfyller kravet på minimiareal och kra-
ven på trädbeståndets täthet och diameter ef-
ter behandling och att objektet inte behöver 
omedelbar vård efter behandlingen. 
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Stöd för vård av ung gallringsskog kan be-
viljas endast en gång för samma objekt under 
trädbeståndets omloppstid. Stöd kan dock 
inte beviljas, om stöd för vård av plantskog 
har beviljats för objektet med stöd av denna 
lag. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om krav i fråga om 
trädbeståndets täthet och diameter efter be-
handling, konstaterande av utfört arbete för 
vård av ung gallringsskog, objektets minimi-
areal samt övriga i denna paragraf angivna 
stödvillkor och grunder för fastställande av 
stöd. 

 
15 § 

Flisning av energived 

Stöd kan beviljas för flisning av energived, 
om finansiering av tillvaratagandet har bevil-
jats i enlighet med denna lag. Vidare kan 
stöd beviljas när träden till den energived 
som ska flisas har fällts i samband med sådan 
vård av ung gallringsskog som har finansie-
rats i enlighet med denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

7 kap. 

Skyldigheter som hänför sig till stödet 
samt tillsyn 

29 a § 

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 skydda känsliga områden, sä-
kerställa att vägen används på ett säkert sätt 
eller säkerställa att vägen kan användas på ett 
korrekt sätt för transporter inom skogsbruket. 

Skyldigheten enligt 1 mom. är i kraft tio år 
efter att den finansiering som beviljats för åt-
gärden betalats i sin helhet. 

34 § 

Återbetalning och återkrav av stöd 

Bestämmelser om grunderna för återbetal-
ning och återkrav av stöd finns i statsunder-
stödslagen. Understöd som med stöd av 20 § 
i statsunderstödslagen ska återbetalas ska be-
talas till skogscentralen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

8 a kap. 

Tillämpning av de bestämmelser om stat-
ligt stöd som gäller stöd av mindre bety-

delse 

37 a § 

Stöd av mindre betydelse 

Med stöd av mindre betydelse avses stöd 
som beviljas i enlighet med kommissionens 
förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på 
stöd av mindre betydelse. 

Stöd för vård av ung gallringsskog, uttag 
och flisning av energived och för verkställig-
hetsutredning som hänför sig till dessa bevil-
jas som stöd av mindre betydelse. 
 
 
 

37 b § 

Beviljande av stöd av mindre betydelse 

Utöver vad som föreskrivs annanstans i 
denna lag förutsätter beviljande av stöd av 
mindre betydelse att sökanden ger skogscen-
tralen en utredning om det stöd av mindre be-
tydelse som redan beviljats och betalats till 
sökanden och om att stödets total belopp inte 
överskrider det maximibelopp för stöd av 
mindre betydelse som fastställs i Europeiska 
gemenskapens lagstiftning. 

Bestämmelserna i 6 § 1 mom. i statsunder-
stödslagen tillämpas inte på stöd av mindre 
betydelse. 
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37 c § 

Återkrav av stöd av mindre betydelse 

Skogscentralen ska hos Landsbygdsverket 
framställa om återkrav av stöd som beviljats 
för vård av ung gallringsskog eller uttag eller 
flisning av energived, om den får kännedom 
om att stödet beviljats i strid med den förord-
ning som nämns i 37 a § 1 mom. Lands-
bygdsverket ska då bestämma att stödet åter-
krävs.  

 
42 § 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Genom denna lag upphävs lagen av den 12 

december 1996 om finansiering av hållbart 
skogsbruk (1094/1996) och lagen av den 30 
december 1996 om fastighetssamägares del-
tagande i åtgärder enligt lagstiftningen om 
skogsbruksfinansiering (1349/1996) jämte 
ändringar. I lagen om finansiering av hållbart 
skogsbruk är dock 11 § i kraft i tre år efter 

denna lags ikraftträdande. På finansiering 
som avses i sistnämnda lag och på ärenden 
som inletts före denna lags ikraftträdande till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid la-
gens ikraftträdande. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Stöd för vård av plantbestånd beviljas inte 
med stöd av 10 §, om sådan vård av plantbe-
stånd på samma objekt under trädbeståndets 
omloppstid har finansierats som sådant arbe-
te för vård av ungskog som avses i lagen om 
finansiering av hållbart skogsbruk 
(1094/1996). Stöd för vård av ung gallrings-
skog beviljas inte med stöd av 10 a §, om så-
dan vård av ung gallringsskog på samma ob-
jekt under trädbeståndets omloppstid har fi-
nansierats som sådant arbete för vård av ung-
skog som avses i den ovannämnda lagen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Stöd av mindre betydelse ska beviljas se-
nast den 31 december 2013 och betalas se-
nast den 30 juni 2014. 

——— 
 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 

genom förordning av statsrådet. 
————— 

 
Helsingfors den 17 april 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 11 maj 2007 om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007) 2 §, 

7 § 1 mom., 10 §, 15 § 1 mom., 34 § 1 mom. och 42 § 2 och 7 mom. samt 
fogas till lagen nya 10 a och 29 a § och ett nytt 8 a kap. och till 42 § ett nytt 12 mom. som 

följer:
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

2 § 

Tillämpningsområde 

I denna lag avsedd finansiering kan inom 
ramen för det anslag som årligen anvisas i 
statsbudgeten endast riktas till de skogar som 
omfattas av det tillämpningsområde som an-
ges i 2 § i skogslagen (1093/1996) eller de 
enskilda naturskyddsområden vars fridlys-
ningsbestämmelser tillåter den finansierade 
verksamheten. Finansieringen beviljas i form 
av stöd. 

I denna lag avsedd finansiering kan inom 
ramen för det anslag som årligen anvisas i 
statsbudgeten endast riktas till de skogar som 
omfattas av det tillämpningsområde som an-
ges i 2 § i skogslagen (1093/1996) eller de 
enskilda naturskyddsområden vars fridlys-
ningsbestämmelser tillåter den finansierade 
verksamheten. Finansieringen får dock inte 
riktas till sådana åtgärder inom de nämnda 
naturskyddsområdena som syftar till att be-
vara skogarnas biologiska mångfald. 

 Finansiering som avses i denna lag får inte 
användas till ersättningar som betalas på ba-
sis av ett för viss tid ingånget avtal om fred-
ning av ett område enligt 25 § naturvårdsla-
gen (1096/1996) eller till ersättningar om 
vilka det föreskrivs i 53 eller 55 § i nämnda 
lag eller om vilka i övrigt föreskrivs särskilt, 
inte heller till ersättningar som baserar sig 
på motsvarande bestämmelser som gällde in-
nan de nämnda bestämmelserna trädde i 
kraft. 

Finansiering beviljas i form av stöd. 
  

7 § 

Plan och verkställighetsutredning 

7 § 

Plan och verkställighetsutredning 

För stöd som beviljas för skogsförnyelse, 
vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog, 
byggande av skogsvägar och projekt för vård 
av skogsnaturen förutsätts en plan som god-

För att stöd för skogsförnyelse, vitalise-
ringsgödsling, vård av torvmarksskog, byg-
gande av skogsvägar och projekt för vård av 
skogsnaturen samt miljöstöd ska kunna bevil-
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känts av skogscentralen. För andra stöd som 
avses i 2 och 3 kap. samt stöd för bekämp-
ning av rotticka förutsätts en verkställighets-
utredning som godkänts av skogscentralen. 

jas krävs det en plan som godkänts av skogs-
centralen. För andra stöd som avses i 2 och 3 
kap. samt stöd för bekämpning av rotticka 
krävs det en verkställighetsutredning som 
godkänts av skogscentralen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Vård av ungskog 

10 § 

Vård av plantbestånd 

 
Stöd kan beviljas för röjning och gallring av 

plantbestånd, avlägsnande och gallring av 
lågskärm samt gallring av unga gallringssko-
gar. 

Stöd kan beviljas för röjning och gallring 
av plantbestånd. 

För beviljande av stöd förutsätts att objektet 
uppfyller kravet på minimiareal och kraven 
på trädbeståndets täthet, medellängd och di-
ameter efter behandling och att objektet inte 
behöver omedelbar vård efter behandlingen. 

För beviljande av stöd förutsätts det att ob-
jektet uppfyller kravet på minimiareal och 
kraven på plantbeståndets täthet och medel-
längd efter behandling och att objektet inte 
behöver omedelbar vård efter behandlingen. 

Stöd för vård av ungskog kan beviljas en-
dast en gång för samma objekt under trädbe-
ståndets omloppstid. 

Stöd för vård av plantbestånd kan beviljas 
endast en gång för samma objekt under träd-
beståndets omloppstid. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om krav i fråga om 
trädbeståndets täthet, medellängd och diame-
ter efter behandling, konstaterande av utfört 
arbete för vård av ungskog, objektets minimi-
areal samt övriga i denna paragraf angivna 
stödvillkor och grunder för fastställande av 
stöd. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om krav i fråga om 
plantbeståndets täthet och medellängd efter 
behandling, konstaterande av utfört arbete för 
vård av plantbestånd, objektets minimiareal 
samt övriga i denna paragraf angivna stöd-
villkor och grunder för fastställande av stöd. 

  
 10 a § 

Vård av ung gallringsskog 

 Stöd kan beviljas för avlägsnande och gall-
ring av lågskärm samt gallring av unga gall-
ringsskogar. 

 För beviljande av stöd förutsätts att objek-
tet uppfyller kravet på minimiareal och kra-
ven på trädbeståndets täthet och diameter ef-
ter behandling och att objektet inte behöver 
omedelbar vård efter behandlingen. 

 Stöd för vård av ung gallringsskog kan be-
viljas endast en gång för samma objekt under 
trädbeståndets omloppstid. Stöd kan dock 
inte beviljas, om stöd för vård av plantskog 
har beviljats för objektet med stöd av denna 
lag. 
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 Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om krav i fråga om 
trädbeståndets täthet och diameter efter be-
handling, konstaterande av utfört arbete för 
vård av ung gallringsskog, objektets minimi-
areal samt övriga i denna paragraf angivna 
stödvillkor och grunder för fastställande av 
stöd. 
 
 

15 § 

Flisning av energived 

15 § 

Flisning av energived 

 
Stöd kan beviljas för flisning av energived, 

om finansiering av tillvaratagandet har bevil-
jats i enlighet med denna lag. Vidare kan stöd 
beviljas när träden till den energived som 
skall flisas har fällts i samband med sådan 
vård av ungskog som har finansierats i enlig-
het med denna lag. 

Stöd kan beviljas för flisning av energived, 
om finansiering av tillvaratagandet har bevil-
jats i enlighet med denna lag. Vidare kan stöd 
beviljas när träden till den energived som ska 
flisas har fällts i samband med sådan vård av 
ung gallringsskog som har finansierats i en-
lighet med denna lag. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 kap 

 
Skyldigheter som hänför sig till stödet samt 

tillsyn 

 

7 kap 
 
Skyldigheter som hänför sig till stödet samt 

tillsyn 

29 a § 

Skyldighet att tillåta att en väg används för 
rekreation 

 En markägare som har beviljats stöd för 
byggande av en skogsväg är skyldig att tillå-
ta att skogsvägen eller den enskilda vägen 
avgiftsfritt används för rekreation. Använd-
ningen kan dock begränsas, om det är nöd-
vändigt för att skydda känsliga områden, sä-
kerställa att vägen används på ett säkert sätt 
eller säkerställa att vägen kan användas på 
ett korrekt sätt för transporter inom skogs-
bruket. 

 Skyldigheten enligt 1 mom. är i kraft tio år 
efter att den finansiering som beviljats för 
åtgärden betalats i sin helhet. 
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34 § 

Återbetalning och återkrav av stöd 

34 § 

Återbetalning och återkrav av stöd 

 
Understöd som med stöd av 20 § i statsun-

derstödslagen skall återbetalas skall betalas 
till skogscentralen. 

Bestämmelser om grunderna för återbetal-
ning och återkrav av stöd finns i statsunder-
stödslagen. Understöd som med stöd av 20 § 
i statsunderstödslagen ska återbetalas ska be-
talas till skogscentralen. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
  

8 a kap. 

Tillämpning av de bestämmelser om statligt 
stöd som gäller stöd av mindre betydelse 

 
 37 a § 

Stöd av mindre betydelse 

 
 Med stöd av mindre betydelse avses stöd 

som beviljas i enlighet med kommissionens 
förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på 
stöd av mindre betydelse. 

 Stöd för vård av ung gallringsskog, uttag 
och flisning av energived och för verkställig-
hetsutredning som hänför sig till dessa bevil-
jas som stöd av mindre betydelse. 

  
37 b § 

Beviljande av stöd av mindre betydelse 

 
 Utöver vad som föreskrivs annanstans i 

denna lag förutsätter beviljande av stöd av 
mindre betydelse att sökanden ger skogscen-
tralen en utredning om det stöd av mindre 
betydelse som redan beviljats och betalats till 
sökanden och om att stödets total belopp inte 
överskrider det maximibelopp för stöd av 
mindre betydelse som fastställs i Europeiska 
gemenskapens lagstiftning. 

 Bestämmelserna i 6 § 1 mom. i statsunder-
stödslagen tillämpas inte på stöd av mindre 
betydelse. 
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 37 c § 

Återkrav av stöd av mindre betydelse 

 Skogscentralen ska hos Landsbygdsverket 
framställa om återkrav av stöd som beviljats 
för vård av ung gallringsskog eller uttag el-
ler flisning av energived, om den får känne-
dom om att stödet beviljats i strid med den 
förordning som nämns i 37 a § 1 mom. 
Landsbygdsverket ska då bestämma att stödet 
återkrävs.  

 
 

42 § 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

42 § 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
Genom denna lag upphävs lagen av den 12 

december 1996 om finansiering av hållbart 
skogsbruk (1094/1996) och lagen av den 30 
december 1996 om fastighetssamägares del-
tagande i åtgärder enligt lagstiftningen om 
skogsbruksfinansiering (1349/1996) jämte 
ändringar. Av lagen om finansiering av håll-
bart skogsbruk förblir dock 11 § i kraft i tre år 
efter denna lags ikraftträdande och 19 a § till 
och med den 31 december 2008. På finansie-
ring som avses i de nämnda paragraferna och 
på ärenden som väckts före denna lags ikraft-
trädande tillämpas de lagar som upphävs ge-
nom denna lag och de bestämmelser som ut-
färdas med stöd av dem. 

Genom denna lag upphävs lagen av den 12 
december 1996 om finansiering av hållbart 
skogsbruk (1094/1996) och lagen av den 30 
december 1996 om fastighetssamägares del-
tagande i åtgärder enligt lagstiftningen om 
skogsbruksfinansiering (1349/1996) jämte 
ändringar. I lagen om finansiering av hållbart 
skogsbruk är dock 11 § i kraft i tre år efter 
denna lags ikraftträdande. På finansiering 
som avses i sistnämnda lag och på ärenden 
som inletts före denna lags ikraftträdande till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid la-
gens ikraftträdande. 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
Stöd för vård av ungskog kan inte beviljas 

med stöd av 10 §, om sådant arbete för vård 
av ungskog som avses i den upphävda lagen 
om finansiering av hållbart skogsbruk under 
trädbeståndets omloppstid har finansierats på 
samma objekt. 

Stöd för vård av plantbestånd beviljas inte 
med stöd av 10 §, om sådan vård av plantbe-
stånd på samma objekt under trädbeståndets 
omloppstid har finansierats som sådant arbe-
te för vård av ungskog som avses i lagen om 
finansiering av hållbart skogsbruk 
(1094/1996). Stöd för vård av ung gallrings-
skog beviljas inte med stöd av 10 a §, om så-
dan vård av ung gallringsskog på samma ob-
jekt under trädbeståndets omloppstid har fi-
nansierats som sådant arbete för vård av 
ungskog som avses i den ovannämnda lagen.  

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 Stöd av mindre betydelse ska beviljas se-

nast den 31 december 2013 och betalas se-
nast den 30 juni 2014. 

 ——— 
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Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom förordning av statsrådet. 

——— 
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