Skriv ut blanketten

Töm blanketten
Ifylls av myndigheten

Dnr

FÖRMEDLING AV METSO-OBJEKT VIA SKOGSEXPERT
1. Skogsägaren
Förnamn

Efternamn

Adress
Postnummer

Postanstalt

Telefon

E-post

2. Uppgifter om fastigheten

Fastighetens namn

Fastighetsbeteckning

Kommun

3. Allmän beskrivning av METSO -objektet

Kryssa för det objekt du bjuder ut och anteckna den uppskattade arealen.
Lundar

ha

Moskogar som är viktiga med tanke på biologisk mångfald

ha

Torvmarker som är viktiga med tanke på biologisk mångfald

ha

Skogar kring småvatten

ha

Svämskogar och lövsumpskogar

ha

Skogbevuxna berg, stup och blockfält

ha

Livsmiljöer på kalkberg och ultrabasisk mark

ha

Solexponerad åsar

ha

Trädbevuxna vårdbiotoper

ha

Mångfaldsobjekt på landhöjningskusten

ha

Annat objekt som är viktigt för den biologiska mångfalden eller som har en betydande
artrikedom, vad?

ha

Areal som uppfyller urvalskriterierna inom METSO
Klass I

ha

Klass II

ha

Klass III

ha

Övrig areal cirka

ha

OOBJEKTETS TOTALA AREAL
Ålder, år

0-30

ha
31-60

61-90

91-120

120+

Areal, ha
Behov av naturvårdsarbeten eller restaurering
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4. METSO-objektet

På METSO-objektet finns följande strukturdrag (kryssa för)
Död ved: lågor/ högstubbar/ torrakor/ döda stående träd/ hålträd/ vindfällen: färska/gamla
Gamla, stora lövträd: asp/ björk/ sälg/ rönn/ al/ hägg/ jolster
Ädla lövträd: skogslind/ lönn/ alm/ ask/ ek/ hasselbuske
Gamla, stora barrträd: rötskadade granar/ tallar med sköldbark/ tallar som överståndare
Grov, brandskadad ved
Karaktär av lund/ karaktär av kärr/ källpåverkan/ sipperytor/ karaktär av sumpskog/karaktär av brunmosse/ annan
grundvattenpåverkan
Vattenhushållning i naturtillstånd eller restaurerbart tillstånd
Kalkpåverkan/ näringsrik berggrund eller jordmån/ örtrik mark/ krävande buskar
Trädbestånd med varierande struktur/ öppningar i kronskiktet/ många olika trädslag
Småvatten/ flod-/ sjö-/ eller havsstrand
Stora block/ blockfält/ stup/ klippväggar/ branta sluttningar
Kort beskrivning av objektet (t.ex. växtplats/skogstyp, eventuella uppgifter om hotade arter, andra naturvärden)

5. Trädbestånd

Uppskattning av det levande trädbeståndet: andelen olika trädslag (%)

tall

gran

björk

asp

övriga lövträd

6. Mängden död ved
Grova lågor (diametern över 15 cm),

m3/ha

varav lövträd

m3/ha

Grova döda stående träd (diametern över 15 cm)

m3/ha

varav lövträd

m3/ha

Brandskadad eller förkolnad ved,

m3/ha

7. Övrigt

På objektet finns särskilt viktiga livsmiljöer som nämns i skogslagens 10 §
nej
ja
Om ja, vilka?
Om ja, i så fall hur många hektar (ungefär)?
Avståndet till närmaste naturskyddsområde är cirka (km)
Skyddsområdets namn
Objektets värden som är viktiga för mångfalden har också en social eller ekonomisk betydelse (så som rekreation,
bärplockning, jakt, svampplockning, gårdsturism)

Skogsägaren har möjlighet/visar intresse att vid behov utföra arbeten som tryggar områdets naturvärden:
ja
nej

8. Skogsägaren bjuder ut METSO-objektet till

Permanent privat naturskyddsområde, området förblir i markägarens ägo.
Försäljning åt staten, området blir ett statsägt naturskyddsområde.
Tidsbundet privat skyddsområde, området förblir i markägarens ägo.

9. Medgivande att överlåta uppgifter om skogstillgångar och deras läge.

Samtidigt ger skogsägaren sitt medgivande till att den regionala NTM-centralen får tillgång till de uppgifter om objektet som
finns i nedan nämnda bilagor samt den information om skogstillgångar som avses i lagen om Finlands skogscentrals
skoglig information (419/2011).
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10. Förmedlare
Skogsexperten som hjälpte skogsägaren att utvärdera objektets naturvärden och som upplyste skogsägaren om möjligheten
att ansluta området till METSO:
Namn
Organisationsnamn
Telefon

E-post

Obligatoriska bilagor
- Karta
- Uppgifter om METSO -objektets växtplats och trädbestånd per figur

11. Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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