
Utbetalingsanmodning 
tilskudd til drift med 

taubane, hest o.a.

Dersom du velger å benytte dette skjemaet som utbetalingsanmodning, skal det sendes til kommunen der skogen ligger. 
Vi anbefaler at du registrerer utbetalingsanmodningen elektronisk. Start fra Landbruksdirektoratets hjemmeside og velg 

‘Skogbruk’ i menyen med digitale tjenester, og klikk deretter på ‘Skogfondskonto, administrasjon’.

2. Grunnlag for utbetaling av tilskudd
Hoved-
kode Kode Tilskuddsform Kode Driftssystem

681 3 Taubane < 150 m 1 Snarekjøring m/landbrukstraktor/spesialtraktor

681 4 Taubane > 150 m 3 Lastetraktor

681 5 Lang transport 4 Annet lunneutstyr (hest, m.m.)

681 7 Vekslende driftsystemer 5 Lett taubane (ordinær slepebane)

681 9 Annen transport 6 Tung taubane (kabelkran)

681 7 Andre driftsmetoder

682 1 Drift med hest

Driftsområde Hoved-
kode

Tilskudds- 
form (kode)

Drifts- 
system 
(kode)

Kvantum 
(antall m3)

Areal 
(daa)

Driftsvei-
lengde (m)

Totale driftskostnader
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3. Søknad om tilleggstilskudd

Jeg søker om tilleggstilskudd for økte kostnader (jf. § 6 andre ledd)                          Ja           Nei

1. Grunnopplysninger
Navn (skogeier) Kommune eller kommunenr. Gardsnr./Bruksnr.

Adresse, postnr. og poststed Skogfondskontonr.

E-postadresse Telefon Bankkontonr.

Opplysninger for utbetaling til annen betalingsmottager enn skogeier (Gjelder felt merket *)         Skal utbetales til andre skogeiere

Navn og adresse (*) Organisasjonsnr. (*) Bankkontonr. (*)
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4. Vedlegg og merknader

Oppgjør fra tømmerkjøper   Ja           Nei

Produksjonsfil fra hogstmaskin                          Ja           Nei

Kontrakt med entreprenør/tømmerkjøper          Ja           Nei

Merknader

3. Skogeiers underskrift
Jeg er ansvarlig for og godtar å:
-   gjøre meg kjent med midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 og andre aktuelle lover og regler i 
    tilknytning til tiltaket,
-   gi fullstendige og korrekte opplysninger i utbetalingsanmodningen, inkludert aktuelle vedlegg,
-   gi nødvendige opplysninger til kommunen eller Fylkesmannen som grunnlag for 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 utbetalingsanmodningen, 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
Totale driftskostnader:
Omfatter kostnad til hogst og transport fram til leveringssted ved bilvei. 

Dokumentasjon (vedlegg):

Utbetaling av tilskudd er betinget av at tilskuddsmottaker har dokumentert:
•	 De reelle driftskostnadene med kopi av faktura eller fastpriskontrakt
• Antall fastmassekubikk framdrevet rundvirke eller energivirke

 
Godkjent dokumentasjon på kvantum framdrevet rundvirke er:

•	 Målt kvantum fra hogstmaskin (produksjonsfil)
•	 Offentlig måling (målekvittering)

Godkjent dokumentasjon på kvantum framdrevet energivirke er:
•	 Måling på velteplass etter metodikk utarbeidet av Norsk Virkesmåling
•	 Løskubikk skogsflis omregnes etter metodikk utarbeidet av Norsk Virkesmåling

I tilfeller der det ikke foreligger kopi av faktura må målekvittering fra hogstmaskin og fastpriskontrakt legges ved. 
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