
LDIR-907 N Landbruksdirektoratet - Utbetaling frå skogfond til diverse formål
side 1 av 1

ve
rs

jo
n 

1.
3 

- 2
9.

08
.2

01
8

Utbetaling frå skogfond 
til diverse formål

Søknad sendast til kommunen

Opplysningar om utbetalinga
Namn (skogseigar) Kontonr.

S

Vedlegg

Adresse Postnr. Poststad

Beløp til utbetaling Skal utbetalast til bank-/postgironr.

Namn (ved utbetaling til 3. person)

Adresse Postnr. Poststad

Eventuelt fakturanr. Eventuell rekningsdato

Utbetalinga gjeld
Tilleggskode vegar
1 Med tilskot   3 Utan tilskot

Løpetid er antall år ei investering kan stå som udekka investering, 
og kan her vere 0, 1, 2 eller 5 år

Formål Løpetid Hovudkode Tilleggskode 1-3 Lengde (meter) Beløp

Skogbruksplan 320

Diverse

Skogsforsikringa 360

Grensearbeid 361

Kurs 362

Bioenergitiltak 371

Vegar med
skattefordel 85%

Opprusting, vegklasse 1-5 401

Opprusting, vegklasse 6-8 404

Nyanlegg, vegklasse 1-5 400

Nyanlegg, vegklasse 6 402

Nyanlegg, vegklasse 7-8 403

Nyanlegg, enkel veg 421

Vegvedlikehald 422

Innkjøp i skogsveg 423

Miljøtiltak 500

Tilbakebetalt. Skogar under 10 da 700

Overføring mellom skogfondkonti 710

Frigitt 720

Meirverdiavgift (skillast ut og førast her) 730

Underskrifta til kommunen Underskrifta til skogeigaren
Utgiftsvedlegg lagt fram      Arbeidet kontrollert     Opplysningane nedanfor om eige arbeid er riktige.

Stad og dato Underskrift Stad og dato Underskrifta til skogeigaren

Feltplassering:

Meirverdiavgift kan dekkast med skogfond, men dette gir ikkje skattefordel. Om du likevel ønsker at denne kostnaden skal dekkast med 
skogfond, skal MVA-beløpet alltid registrerast på eigen linje (kode 730) nederst i skjemaet.
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