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Med stöd av 15 och 16 §§ landskapslagen om
Ålands skogsvårdsförening (51/2001) föreskrivs:
1§
Följande verksamhet som bedrivs av Ålands
skogsvårdsförening får finansieras med de medel som föreningen får i form av skogsvårdsavgifter:
- praktisk instruktion och rådgivning till skogsägare i samband med plantering, gallring och
naturvårdsfrågor
- förmedling av plantor och planteringsredskap
utom i de fall där arvode uppbärs,
- uppgörande av förnyelseplaner i enlighet med
landskapslagen om skogsvård (83/1998),
- rådgivning och hjälp i samband med virkesförsäljning,
- anordnande av kurser, skogsdagar, exkursioner och skogsfärdighetstävlingar,
- uppsökande verksamhet för att främja skötseln och nyttjandet av skogsmarken,
- avgivande av remissvar och utlåtanden samt
andra åtgärder som på ett aktivt sätt bidrar till
att sköta skogsägarnas och skogsbrukets intressebevakning i en för skogsbruksnäringen
positiv riktning och

- annan verksamhet som motsvarar de krav som
uppställs i 15 § landskapslagen om Ålands
skogsvårdsförening.
Kostnaderna för föreningens administrativa
uppgifter omfattar bland annat kostnader för
styrelsens och utskottets verksamhet, för bokföring, för revision samt för skogsvårdsinstruktörernas löner och färdkostnader.
2§
Användning av skogsvårdsavgifter för att finansiera virkesdrivning, byggande av skogsbilvägar, skogsdikning, skogsvärdering eller motsvarande åtgärder som kan konkurrensutsättas, betraktas som sådan väsentlig snedvridning av konkurrensen som avses i 15 § 2 mom.
landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening.
Verksamhet som föreningen får full kostnadstäckning för med stöd av landskapslagen om
stöd för skogsbruksåtgärder (84/1998) får inte
finansieras med medel som inflyter i form av
skogsvårdsavgifter.
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3§
Ålands skogsvårdsförening skall meddela storleken på den arealavgift som avses i 12 § landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening till
den myndighet som sköter uppbörden av skogsvårdsavgiften. Föreningens beslut om arealavgiftens storlek avser avgiften för det år då beslutet fattas. Dessutom skall föreningen meddela
uppgifter om de i lagens 13 § 2 mom. avsedda
skogsägare som har blivit medlemmar eller
upphört att vara medlemmar i föreningen.

Meddelande till uppbördsmyndigheten lämnas skriftligen eller på något annat sätt som
myndigheten godkänner, senast den 31 januari
följande år.
_____________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari
2002.
Meddelande enligt förordningens 3 § lämnas
första gången inför uppbörden av skogsvårdsavgiften för år 2002.
_____________

Mariehamn den 29 november 2001
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