Søknad om tilskudd for å opprettholde
hogstaktivitet i skogbruket 2020
Dersom du velger å benytte dette skjemaet som papirsøknad, skal det sendes til kommunen hvor skogen ligger.
Vi anbefaler at du registrerer søknaden elektronisk. Start fra Landbruksdirektoratets hjemmeside og velg
‘Skogbruk’ i menyen med digitale tjenester, og klikk deretter på ‘Skogfondskonto, administrasjon’.

NB!

Dersom du skal søke tilskudd til tiltakene taubanedrift (§ 5), foryngelseshogst med lang terrengtransport (§ 4.e),
foryngelseshogst i bratt terreng (§ 4.f) eller foryngelseshogst med vekslende driftssystemer (§ 4.g), skal du benytte
skjema LDIR-916, Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a.

Tøm skjema

1. Grunnopplysninger
Navn (skogeier)

Kommune eller kommunenr.

Adresse, postnr. og poststed

Gardsnr./Bruksnr.

Skogfondskontonr.

E-postadresse

Telefon

Bankkontonr.

2. Grunnlag for søknad om tilskudd
a. Helmekanisert tynning (§ 3) – registreres med hovedkode 686
Treslag
1. Gran
2. Furu
3. Sitka

4. Contorta
5. Lutzii
6. Bjørk

Arbeidskraft
1. Eget arbeid eller egne ansatte
2. Entreprenør eller andelslag

8. Andre bar
9. Andre lauv

b. Vindfallhogst (§ 4.a), Ryddingshogst med miljømessig begrunnelse (§ 4.b), Foryngelseshogst knyttet til skifte av treslag
(§ 4.c), Foryngelseshogst i områder med lavt uttak (§ 4.d), Kanthogst langs skogsveier og skogkanter mot innmark (§ 4.h)
skal registreres med hovedkode 687
Tilskuddsform
1. Vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene
2. Ryddingshogst med miljømessig begrunnelse
3. Foryngelseshogst knyttet til skifte av treslag
4. Foryngelseshogst i områder med lavt uttak av kubikkmasse pr. dekar
8. Kanthogst langs skogsveier og skogkanter mot innmark
Driftsområde

Hovedkode
686/687

Treslag
(kode)

Arb.kraft
(kode)

Tilskuddsform
(kode)

Kvantum
(m3)

Areal
(daa)

Totale driftskostnader

3. Geografisk plassering, merknader og oppstartsdato (se veiledning)
Kartfestet plassering

versjon 1.0 - 11.06.2020

Har du avtale om omsetning på virke fra omsøkt tiltak?

Totalt antall vedlegg

Ja

Nei

Oppstartsdato

Merknader til søknaden
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3. Skogeigers underskrift
Jeg er ansvarlig for og godtar å:
- gjøre meg kjent med forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 og andre aktuelle lover og regler i tilknytning til
tiltaket,
- gjøre meg kjent med retningslinjer for prioritering av tilskudd,
- gi fullstendige og korrekte opplysninger i søknaden, inkludert aktuelle vedlegg,
- gi nødvendige opplysninger til kommunen eller Fylkesmannen som grunnlag for behandling av søknaden, utbetaling av tilskudd eller i
forbindelse med kontrolltiltak,
- betale tilbake tilskudd, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med vilkårene.
Opplysninger i denne søknaden, inkludert vedlegg, er gitt etter beste skjønn og så fullstendig som mulig. Jeg er kjent med at jeg kan komme i
straffeansvar om jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger.
Sted og dato

Underskrift

Veiledning til utfylling av skjema
Angi plassering for tiltak:
Alle tiltak skal kartfestes. Tegn inn aktuelle tiltaksområder på et egnet kart i målestokk 1:10 000 eller større, og legg dette ved søknaden.
Skal du registrere flere tiltak i samme søknad, må du huske å oppgi plassering på kart for hvert enkelt tiltak. I tillegg kan du referere til
bestandsnummer fra siste skogbruksplan på eiendommen.
Oppstartsdato:
Oppgis for drifter som allerede er igangsatt.

versjon 1.0 - 11.06.2020

Totale driftskostnader:
Omfatter kostnad til hogst og transport fram til leveringssted ved bilvei. Totale kostnader må anslås på grunnlag av kvantum og driftspris.
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