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Statsrådets förordning
om stöd för restaurering, iståndsättning och vård av trädbevuxna livsmiljöer åren 

2022–2027

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av naturvårdslagen (1096/1996):

1 §

Tillämpningsområde 

Denna förordning tillämpas på stöd som beviljas för restaurering, iståndsättning och
vård av arters livsmiljöer och naturtyper enligt naturvårdslagen (1096/1996) i trädbevuxna
livsmiljöer. Förordningen tillämpas dock inte på iståndsättning och vård av vårdbiotoper.

2 §

Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning

Till den del stödet riktas till ett företags eller en annan sammanslutnings ekonomiska
verksamhet finns bestämmelser om stöd dessutom i kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

3 §

Stödets form

Stödet består av restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder som förbättrar den
ekologiska statusen hos arters livsmiljöer och naturtyper samt i skogsbruksområden av
planering av åtgärderna. 

4 §

Stödansökans innehåll

Utöver vad som föreskrivs i 6 e § i naturvårdslagen ska stödansökan innehålla följande
uppgifter:

1) sökandens namn och företagets storlek,
2) platsen för genomförandet av projektet eller verksamheten och områdets areal samt

en karta över området,
3) en beskrivning av områdets naturvärden och av den livsmiljö för en art eller den na-

turtyp som stödet gäller,
4) en plan som beskriver de specificerade åtgärderna, den mångfaldsnytta som efter-

strävas med åtgärderna och tidsplanen för åtgärderna eller, om en plan saknas, en fram-
ställning om att en sådan utarbetas,
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5) en uppskattning av de inkomster som en eventuell avverkning av trädbeståndet med-
för,

6) andra aktörer som eventuellt deltar i genomförandet av åtgärderna,
7) eventuella avtal och förpliktelser som gäller vården och användningen av det områ-

de som stödansökan gäller,
8) formen och beloppet av annan offentlig finansiering som erhållits för projektet eller

åtgärden samt en redogörelse för de minimis-stöd som sökanden eventuellt erhållit under
de senaste två åren.

Om avsikten är att stöd ska beviljas med markägarens samtycke, ska närings-, trafik-
och miljöcentralen säkerställa att den har de uppgifter som avses i denna paragraf.

5 §

Förutsättningar och begränsningar för beviljande av stöd

Beviljandet av stöd grundar sig på närings-, trafik- och miljöcentralens helhetsbedöm-
ning, i vilken beaktas objektets naturvärden, den nytta som åtgärderna medför för objek-
tets ekologiska status samt en uppskattning av kostnaderna för åtgärderna.

Stöd kan inte beviljas för åtgärder av vilka markägaren får annan inkomst än sådan som
kan jämställas med husbehovsavverkning.

En förutsättning för beviljande av stöd är dessutom att markägaren genom ett avtal en-
ligt 6 i § i naturvårdslagen förbinder sig att bevara objektet i tio år. Någon förbindelse för-
utsätts dock inte när objektet skyddas av ett beslut om inrättande enligt 24 § i naturvårds-
lagen, av ett avtal enligt 25 § i den lagen som gäller i minst tio år eller av ett beslut enligt
30 § i den lagen om gränserna för skyddade naturtyper eller av ett beslut enligt 47 § i den
lagen om gränserna för den plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer.

6 §

Stödbeslut

Ett positivt stödbeslut ska innehålla en uppskattning av stödets penningvärde. Närings-,
trafik- och miljöcentralen ska underrätta stödmottagaren om det slutliga stödets penning-
värde när åtgärderna har slutförts.

7 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2022 och gäller till och med den 31 de-
cember 2027.

Helsingfors den 25 augusti 2022

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Miljöråd Päivi Gummerus-Rautiainen
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