Utbetalingsanmodning tilskudd til opprydding av
vindfall etter storm

NB!

Dersom du velger å benytte dette skjemaet som utbetalingsanmodning, skal det sendes til kommunen der skogen ligger. Vi anbefaler at
du registrerer utbetalingsanmodningen elektronisk.
Søkers kontonummer må registreres i “Mitt kontonummer” i Altinn før tilskudd kan utbetales, uavhengig av om du selv skal ha
tilskuddet eller om det skal utbetales til tredjeperson. Gå inn på www.landbruksdirektoratet.no og velg “Skogbruk” og deretter
“Logg inn i skogfondssystemet”. Skogfondskontoen er som oftest knyttet til person og ikke organisasjonsnummer.
Tøm skjema

1. Grunnopplysninger
Navn (skogeier)

Kommune eller kommunenr.

Adresse, postnr. og poststed

Gardsnr./Bruksnr.

Skogfondskontonr.

E-postadresse

Telefon

Opplysninger for utbetaling til annen betalingsmottaker enn skogeier (gjelder felt merket med*)
Navn og adresse (*)

Skal utbetales til andre skogeiere

Organisasjonsnr. (*)

Bankkontonr. (*)

2. Grunnlag for utbetaling av tilskudd
Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 4 og 5
Tilskudd til opprydding av vindfelt skog hogstklasse 3
Tilskudd til taubanedrift
Registrer en linje pr. hogstklasse (gjelder ikke taubanedrift):
Driftsområde

Hogstklasse

Kvantum
(m³)

Areal
(daa)

Totale driftskostnader

3. Søknad om tilleggstilskudd
Jeg søker om tilleggstilskudd for økte kostnader (jf. § 6 andre ledd)

Ja

Nei

Oppstartsdato
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Årsak til behov for tilleggstilskudd
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4. Vedlegg og merknader
Oppgjør med kvantum fra tømmerkjøper

Ja

Nei

Produksjonsfil fra hogstmaskin

Ja

Nei

Kontrakt med driftspris fra entreprenør/tømmerkjøper

Ja

Nei

Annen dokumentasjon på driftskostnad

Ja

Nei

Merknader

4. Skogeiers underskrift
Jeg er ansvarlig for og godtar å:
- gjøre meg kjent med forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og lokale retningslinjer knyttet til forskriften, samt andre
aktuelle lover og regler i tilknytning til tiltaket,
- gi fullstendige og korrekte opplysninger i utbetalingsanmodningen, inkludert aktuelle vedlegg,
- gi nødvendige opplysninger til kommunen som grunnlag for behandling av utbetalingsanmodningen, 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
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I tilfeller der det ikke foreligger kopi av faktura må målekvittering fra hogstmaskin og fastpriskontrakt legges ved.
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