Skogkultur
Søknad om tilskudd, refusjon fra skogfond og attestasjon eget arbeid

Opplysning om utbetalingen
Navn:

Skogfondsnr.

Adresse:

Postnr.

Poststed

Postnr.

Poststed

Utbetales til bangiro:

Navn

(ved utbetaling til 3. person)

Tiltak –

Adresse:

bruk kodene på baksiden av arket

H.o.h.

Bonitet

Markslag

Treslag

Arbeidskraft

Antall

Areal

Kostnad

Plantekjøp
Nyplanting
Suppleringsplanting
Markberedning
Mekanisk etterarb.
(lauvrydding)
Avstandsregulering
Stammekvisting
Mva (registrert eier)
Gnr/Bnr:

Teignr./Teignavn:

Bestandsnr:

Annen beskrivelse:

Søknad og bekreftelse eget arbeid

Kryss av:

Jeg søker om tilskudd til tiltaket:
Jeg ønsker refusjon fra skogfondet
Jeg har utført arbeidet selv
Arbeidet er utført av andre og faktura vedlegges

Jeg bekrefter opplysningene gitt ovenfor
Sted/dato:

Underskrift:

Fyll ut skjema og returner det til landbruksforvaltninga i kommunen v/ skogbruksansvarlig, helst
umiddelbart etter at arbeidet er utført og med regninger vedlagt.

Skjema utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 22.03.2013

FORKLARINGER - KODER:
Markslag:

Høyde over havet:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

0 - 149 m.o.h.
150 - 249 m.o.h.
250 - 349 m.o.h.
350 - 449 m.o.h.
450 - 549 m.o.h.
550 - 649 m.o.h.
650 - 749 m.o.h.
750 - 849 m.o.h.
850 ->
Bonitet:

1
2
3
4
5
6
7

23 og bedre (S)
17-20 (H)
11-14 (M)
8
(L)

1
2
3
4
5

Tidligere barskog
Lauvskog
Snaumark
Innmark
Myr
Einermark
Blandingsskog ( Min. 20%
innslag lauv/bar)

Treslag:
1
2
3
4
5
6
8
9

Gran
Furu
Sitka
Contorta
Lutzii
Bjørk
Andre bartrær
Andre lauvtrær

Arbeidskraft:
Eget arbeid
Fast leiet
Tilfeldig leiet
Skogeierforening
Entreprenør

BRUK AV SKOGFOND:

1. Satser for skogfond
Alle har plikt til å avsette skogfond som skal sikre finansiering av bærekraftig skogbruk på
eiendommen. Ved avvirkning kan skogeier velge å sette av fra 4 til 40% av virkets
bruttoverdi til skogfond. Ved opprettelse av tømmerkontrakt må skogeier melde fra
hvilken sats hun/han ønsker. Satsen for avsetning til skogfond gjelder inntil skogeier selv
endrer den. Dersom gjeldende sats er ukjent skal det trekkes 10 %.
Av refunderte midler fra skogfondet blir bare 15% skattlagt. For å få en tilsvarende effekt
av statstilskudd måtte dette vært 47% (avhengig av marginalskattesats)
2. Tiltak skogfondet kan brukes til:
Skogfondet skal benyttes til langsiktige investeringer, og til å sikre miljøverdier. Midlene
skal benyttes i den skog virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.











Skogkulturtiltak, som markberedning, planting og ungskogpleie
Bygging og opprusting av skogsveger og velteplasser
Vedlikehold av skogsbilveger
Miljøtiltak, som pleie av kulturminner i skog og annet
Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Biovarmeanlegg for varmeleveranser
Forsikring av skog
Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til driften av skogen
Oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige håndlangerutgifter ved jordskifte i
skog
Eventuell merverdiavgift på disse tiltakene.

Alle tiltak med unntak av dekking av merverdiavgift, omfattes av skattefordelen.
Skogfond med skattefordel er skogeiers viktigste finansieringskilde av skogkulturtiltak.
Bruk av skogfond med skattefordel reduserer skogkulturkostnadene og gir dermed en
betydelig økonomisk gevinst.

KOMMUNALT STATSTILSKOTT TIL SKOGKULTUR
Kommunalt statstilskott til skogkultur forvaltes av kommunen. Tiltak som omfattes av tilskott og
tilskottssatser vil variere mellom kommuner. Kontakt skogbruksforvaltningen i kommunen.
SKOGFOND PÅ INTERNETT:
Interessert i hva du har på skogfondskontoen, se www.skogfond.no
Søke tilskudd, be om skogfondsutbetaling, se www.slf.dep.no (elektroniske tjenester). Innlogging
via Altinn.

Skjema utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 22.03.2013

