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KEMERA-stöd
• Lag om finansiering av hållbart skogsbruk (KEMERA)
• Staten finansierar
› frivillig skötsel av skogsnaturen (=naturvårdsprojekt)
› bevarandet av naturobjekt (=miljöstödsområden)
› skogsvårdsarbeten som tryggar virkesproduktionen
›
›
›
›
›
›

tidig vård av plantbestånd
vård av ungskog
hopsamling av klenträd
skogsvägar
vård av torvmarksskog
vitaliseringsgödsling av skog

• Finlands kemerabudget 2016: 63,7 miljoner euro
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Stöd för vård av torvmarksskog
• Med vård av torvmarksskog avses iståndsättning av ett
dikat område. Det kan betyda:
›
›
›
›

dikesrensning
kompletteringsdikning
vattenvårdsåtgärder
byggande av sådana vägar på dikesrenar som hänför sig till
iståndsättning av ett dikat område

• Området som beviljas stöd måste vara enhetligt och
minst två hektar stort.
› Området 2-5 ha: stöd 30 % av totalkostnaderna
› Området är >5 ha: stödet 60 % totalkostnaderna
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Stöd för vård av torvmarksskog
• Inget stöd för nydikning av tidigare odikade
torvmarker
› Små förändringar och kompletteringar kan
godkännas
› Certifieringen förbjuder dessutom
nydikning (PEFC)
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Stöd för vård av torvmarksskog
• Övriga krav:
› beståndets tillväxt har tydligt återhämtat sig efter nydikning
› efter åtgärden är tillväxten i medeltal minst 1,5 m3/ha/år
utan upprepad gödsling
› växtplatsen: i södra och mellersta Finland motsvarande karg
mo (ristorvmo) och i norra Finland motsvarande torr mo
(lingontorvmo I-II)
› beståndet får inte lida av allvarliga tillväxtstörningar
› tillståndet i skogen på området ska vara tillfredsställande
med avseende på skogsvården, och det ska inte finns
behov av avverknings- eller vårdåtgärder under de
närmaste 5 -10 åren, eller behandling av beståndet sker i
samband med vården av torvmarksskog
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Stöd för vård av torvmarksskog
• Ansökan + verkställighetsplan ska innehålla:
›
›
›
›
›

en allmän beskrivning av projektet + karta
uppgifter om fastigheter och ägare
en vattenvårdsplan
en uppdelning av kostnaderna enligt kostnadsslag
en utredning av kostnaderna och arbetsmängderna per
fastighet
› en stödansökan per fastighet/dikningsavtal
› Dikningstillstånd från NTM-centralen, övriga tillstånd

• Utförda arbeten ska meddelas med en anmälan om
verkställande.
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Stödbelopp
• Österbotten är ett av de mer aktiva landskapen när det
gäller torvmarksskogsvård
› Årligen 500 - 600 000 euro i stöd
› Ca 800 000 meter diken årligen
› Ett projekt kan omfatta 1 000 – 100 000 meter diken och
kan verkställas under flera år
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