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Kommentar til regelverk for tilskudd til skogbruksplanlegging med
miljøregistreringer
Kommentarer og utfyllende forklaringer til forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer.
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Innledning
Landbruks- og matdepartementet fastsatte gjeldende forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
4. februar 2004.  

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging ble endret 18.12.2006 med virkning fra 1.1.2007. Blant annet ble
vedtaksmyndigheten flyttet fra kommune- til fylkesnivå. Endringene i forskriften og behov som er framkommet både fra
næringen og forvaltningen om tydeligere presisering av ansvar og roller for de aktørene som deltar i
skogbruksplanprosessen, førte til en revidering av rundskrivet i 2010. Organisering av prosessen, dokumenter og maler som
kan være til nytte følger som vedlegg. Rundskrivet er nå blitt revidert igjen, da det er behov for en del justeringer og
presiseringer. 

Det er et mål å lage skogbruksplaner som er tilpasset den enkelte skogeiers ønsker og behov, og der det tas hensyn til
arealenes potensial for næringsmessige utnyttelse og miljøverdier. For å motta statlig tilskudd etter denne forskriften stilles
det krav om miljøregistreringer på den enkelte skogeiendom.  

Norsk institutt for bioøkomomi (NIBIO) har sammen med Landbruks- og matdepartementet utgitt en håndbok om
registrering av livsmiljøer i skog (Miljøregistrering i skog – biologisk mangfold. Veileder for rangering og utvelgelse. Norsk
institutt for skog og landskap). Her beskrives blant annet hvordan livsmiljøene registreres og rangeres.
Boken ombehandler også ulike parters roller under utvelgelsen av skogområdene med spesielle miljøhensyn. Denne
rolleavklaringen er nyttig informasjon i arbeidet med skogbruksplanleggingen.  

Hovedhensikten med skogbruksplanleggingen var opprinnelig å forbedre ressurs- og kunnskapsgrunnlaget i forbindelse
med skjøtsel og hogst av skog. Dette er fortsatt sentralt i planleggingsarbeidet. Økende oppmerksomhet rundt miljøhensyn
og annen næringsvirksomhet har økt omfanget av informasjonen som ligger i skogbruksplanene. Dette har også bidratt til
at informasjonen i skogbruksplanene har nytteverdi innenfor flere områder enn tidligere, slik som skogsertifisering og
frivillig vern av skog.  

Oversikt over endringer

Endringer fra forrige rundskriv
• § 4 første ledd

Forskriften er nå ajourført slik at oppgaven om å fastsette og godkjenne standardarder er overført fra Norsk institutt for
skog og landskap til Landbruksdirektoratet.

• § 11 andre ledd
Forskriften er nå ajourført slik at ved avslutning av takstoppdrag skal digital kopi av alle data som er knyttet til
opplistingen i § 6 i forskriften oversendes til Norsk institutt for bioøkonomi for innlegging i en database for skog- og
miljødata.

• § 12 første ledd
Forskriften er nå ajourført slik av Jordskifterettene og Norsk institutt for bioøkonomi skal gjennom avtale om
planoppdraget sikres disposisjonsrett og distribusjonsrett til dataene som er listet opp i § 6 i forskriften. 
Samme avtale sikrer statsforvalteren og kommunen rettigheter til dataene som er listet opp i § 6 i forskriften. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/avsnitt-i-lover-og-forskrifter/-6-forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanlegging-med-miljoregistreringer
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§ 1 Formål

§ 1 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere skogbruksplanlegging som et grunnleggende
virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og
utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner
i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)  

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer.  

§ 2 Virkeområde

§ 2 

Tilskuddsordningen omfatter utarbeiding av skogbruksplaner og ressursoversikter, samt registrering av
skog- og miljøinformasjon i denne forbindelse. 

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes
hvis søknaden gjelder et tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (lovdata.no)  

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanlegging-med-miljoregistreringer
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanlegging-med-miljoregistreringer
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§ 3 Definisjoner

§ 3 

Med takstmetode forstås den registreringsmetode som benyttes for datafangst. Eksempler på
takstmetode for skoglige registreringer er bestandstakst med relaskop eller ved fjernmåling (tolking av
data fra flyfotografering og flybåren laserscanner) og systematisk prøveflatetakst. Miljøregistrering er den
registrering av miljøinformasjon som anses nødvendig for å sette skogeier i stand til å treffe beslutninger
om nærings- og miljøtiltak i forbindelse med skogsdrift på eiendommen. Takstmetodikk for
miljøregistreringer er beskrevet i egen håndbok. 

Med enkelttakst forstås en takst for én enkelt eiendom. 

Med fellestakst forstås et felles takstopplegg for skogeiere som innenfor et geografisk avgrenset område
bestiller skogbruksplan for sin eiendom. 

Med områdetakst forstås en takst som omfatter alle eller de fleste eiendommer innenfor et geografisk
avgrenset område. 

Med takstopplegg forstås det opplegg som velges for gjennomføring av henholdsvis
enkelttakst, fellestakst eller områdetakst. Her inngår f.eks. valg av takstmetoder, kvalitetskrav for ulike
arealkategorier, opplegg for involvering av skogeier og opplegg for kontroll. 

En ressursoversikt består av informasjon om skog- og miljøverdiene for de enkelte behandlingsenhetene. 

En skogbruksplan omfatter, i tillegg til ressursoversikten, også summarisk informasjon samt en plan for
forvaltning av skogressursene på eiendommen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)  

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanlegging-med-miljoregistreringer
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§ 4 Krav til standarder og takstopplegg

§ 4 

Ved skogbruksplanlegging der det gis tilskudd skal fastsatte standarder og takstmetoder følges.
Standardene omfatter dataformater og datadefinisjoner samt beregningsfunksjoner. Landbruksdirektoratet
fastsetter og godkjenner slike standarder. 

Takstopplegget skal utformes slik at det ivaretar nødvendige krav til kvalitetssikring og stimulerer til
medvirkning fra den enkelte skogeier. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 
Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak på egen eiendom, og det er derfor viktig
at skogbruksplanene er tilpasset skogeiernes behov.  

Landbruksdirektoratet fastsetter, godkjenner og publiserer standarder, takstmetoder og funksjoner til bruk i
skogbruksplanleggingen, herunder utvikling og publisering av metodikk i forbindelse med miljøregistrering i skog (MiS).  

Registrering av skogressursdata er basert på ulike metoder, i henhold til krav til nøyaktighet på volumestimater og kostnader.
Kvalitetssikring av skogressursdata med tanke på nøyaktighet er omfattende og kostbart. De ulike metodene gir ulik
forventning til kvalitet/nøyaktighet, innenfor gitte feilmarginer. Inntil vi får utviklet et opplegg for kvalitetssikring av
ressursdata, har vi derfor basert kvalitetssikringen på godkjenning av metoder og ikke på direkte måling av kvalitet på
registrerte data. 

Skogeierne har ulike krav til nøyaktighet på sine data, ut fra behov som kan variere ut fra ulike arealkategorier
(intensivt/ekstensivt drevne områder, høy/lav produksjon). Det er derfor viktig å velge riktig metode ut fra et
kost-/nytteforhold. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanlegging-med-miljoregistreringer
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§ 5 Områdetakst – krav til forhåndsbestilling og ekstern finansiering

§ 5  

Det skal stilles krav om minimum forhåndsbestilling fra skogeiere før områdetakst igangsettes. Denne kan
ikke være lavere enn 50% av arealet som inngår i et planlagt takstområde. 

Ved områdetakster kan tilskuddet bare brukes til å finansiere kostnader for arealer der det ikke er bestilt
plan dersom minst 20% av kostnadene knyttet til disse arealene finansieres med andre midler. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 
Skogbruksplanleggingen bør primært gjennomføres som fellestakster, dvs. at det kartlegges kun på eiendommer som har
bestilt plan. Fellestakster kan omfatte flere kommuner. Områdetakst innebærer at kartlegging foretas på alle eiendommer
som omfattes av takstområdet, også eiendommer der det ikke foreligger planbestilling. I § 5 stilles det imidlertid krav til at
minimum 50 prosent av produktivt skogareal som inngår i et planlagt takstområde skal være forhåndsbestilt fra skogeierne
før arbeidet igangsettes som områdetakst. Det forholdsvis lave kravet til oppslutning for områdetakstene er først og fremst
satt med tanke på å bidra til økt skogbruksplanlegging i områder med liten tradisjon for skogbruk. Det kan brukes
tilskuddsmidler til å finansiere kartlegging av de arealene der det ikke er bestilt en plan, forutsatt at minst 20 prosent av
takstkostnadene knyttet til disse arealene finansieres med andre midler (eks. lokale rentemidler). I særlige tilfeller (eks. store
eiendommer), kan det også gis tilskudd til skogbruksplan, enkelttakst, uten av de inngår i en fellestakst eller områdetakst. 

For å øke arealene som inngår i det planlagte takstområde har statsforvalteren anledning til å differensiere tilskuddene for å
motivere flest mulig skogeiere til å bestille skogbruksplan. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanlegging-med-miljoregistreringer
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§ 6 Krav til skogbruksplan og ressursoversikt

§ 6  

Det er skogeier som må ta beslutning om innhold i og omfang av skogbruksplanen slik at den er tilpasset
den enkeltes behov. Skogeier må også ta stilling til om ekstern bistand er ønskelig når det gjelder
prioriteringer vedrørende forvaltning av skogen, jf. også § 7, om tilskudd til kurs. I områder med spesielle
regler, for eksempel vernskog eller skog som forvaltes etter forskrift gitt i medhold av skogbruksloven, skal
tiltakene tilpasses disse. 

Det skal utarbeides et kart over skogeiendommen. All informasjon som er registrert eller beregnet skal
være stedfestet og knyttet til bestand eller behandlingsenheter. Informasjonen som framkommer på kartet
skal være tilpasset den enkelte skogeier når det gjelder målestokk, presentasjon o.l. 

De ulike registreringene skal gjennomføres i samsvar med gitte kvalitets- og metodekrav. Departementet
kan gi nærmere retningslinjer om krav til kvalitet og metoder.  

En skogbruksplan eller ressursoversikt skal omfatte informasjon om de enkelte bestander eller
behandlingsenheter: 

• Areal 
• Hogstklasse 
• Bonitet 
• Volum fordelt på treslag 
• Alder 
• Tilvekst 
• Miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner. 

Der det utarbeides skogbruksplan skal denne også omfatte informasjon om hele skogeiendommen: 

• Totalt areal fordelt på markslag 
• Produktivt skogareal fordelt på boniteter og hogstklasser 
• Volum fordelt på treslag, boniteter og hogstklasser 
• Tilvekst 
• Produksjonsevne. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 
I takstopplegget må det inngå en dokumentasjon av hvilken metode for datafangst som er brukt i de enkelte bestand. Se
vedlegg 1. For å få kostnadseffektive takstopplegg som tar hensyn til arealenes betydning for skogeierne, bør det i
planleggingsfasen foretas en hovedinndeling av skogarealene etter økonomisk betydning. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/lovdata/forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanlegging-med-miljoregistreringer
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§ 7 Beregning av tilskudd til skogbruksplaner, ressursoversikter, kurs, m.m.

§ 7  

Statsforvalteren fastsetter tilskuddssatser, og må i denne sammenheng vurdere arealkostnader og
tilskuddsandel i forhold til en effektiv virkemiddelbruk. Statsforvalteren kan gi særskilte tilskudd til
skogeiere som samarbeider om konkrete tiltak over eiendomsgrensene. Planene skal være i samsvar med
§ 6 i denne forskrift, og opplegget skal på forhånd være godkjent av statsforvalteren. 

Bruk av tilskuddsmidler forutsetter at statsforvalteren – i forbindelse med utarbeiding av hovedplan for
skogbruksplanlegging i fylket, jf. § 9 – har godkjent at taksten kan inngå i hovedplanen. 

Ved områdetakst kan det være kostnadseffektivt å gjennomføre visse registreringstiltak for hele arealet
selv om det ikke foreligger bestilling for hele området. Av hensyn til skogbruksmyndighetenes kontroll
med registreringsarbeidet skal den som gjennomfører taksten derfor levere informasjon om
skogforholdene for hele takstområdet, og disse kostnadene inngår i tilskuddsgrunnlaget. Det er en
forutsetning at omfang, utforming og pris vedrørende dette arbeidet er godkjent av statsforvalteren på
forhånd. 

Det kan gis inntil 50% tilskudd til skogeier til dekning av deltakelse på kurs i utarbeiding og bruk av
skogbruksplan/ressursoversikt. Kursopplegget skal være godkjent av statsforvalteren. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 
Som grunnlag for beregning av tilskuddssatser må statsforvalteren gjøre en vurdering av de totale kostnadene i forhold til
kost-/nytteverdi og tilgjengelige tilskuddsmidler.  

Det er et mål at planene skal bidra til en aktiv og bærekraftig bruk av skogressursene. Det er derfor viktig at skogeierne er
godt kjent med sin egen skogbruksplan og hvilke muligheter som ligger i å utnytte eiendommen, og det anbefales at det
arrangeres kurs og opplæring i bruk av planene. Ved kursopplegg som godkjennes av statsforvalteren kan skogeier få dekket
inntil 50 prosent av kostnadene ved deltagelse. 

§ 8 Andre tilskuddsberettigede tiltak

§ 8  

Landbruks- og matdepartementet kan godkjenne bruk av tilskuddsmidler til andre tiltak som faller inn
under tilskuddsordningen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer. 
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§ 9 Organisering og utbetaling
§ 9  

Statsforvalteren fastsetter etter samråd med kommunene og relevante samarbeidsparter en hovedplan for
skogbruksplanleggingen i fylket. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler. Planen skal angi en grov
skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde et konkret
handlingsprogram for de nærmeste 3-4 år. Det skal inngås en avtale mellom Statsforvalteren og den som gjennomfører
taksten om takstoppdragets innhold og omfang. 

Innvilget tilskudd utbetales av statsforvalteren etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket
har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon i henhold til
avtale inngått mellom statsforvalteren og de som gjennomfører takstoppdraget etter hvert som deler av prosjektet eller
tiltaket utføres. Det forutsettes at det føres regnskap for slike utbetalinger, og at disse inngår i sluttoppgjøret i forhold til den
enkelte skogeier, som er rette mottaker av tilskuddet. 

Minst 10 prosent av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 
De fylkesvise hovedplanene for skogbruksplanlegging som statsforvalteren utarbeider i samråd med kommunene og
næringsorganisasjonene, gir de overordnede føringene for når og hvor skogbruksplanarbeidet bør gjennomføres.  

Hovedplanen for fylket må oppfattes som en virkemiddelstrategi som skal angi en grov skisse for framdrift og årlig
planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde en konkret handlingsplan for de
nærmeste 3-4 år. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler.   

Hovedplan, handlingsplan og prosjekter som statsforvalteren gir tilskudd til skal følges opp i ØKS. Det er viktig at
statsforvalterne følger opp prosjektene i skogbruksplan-fanen i ØKS, slik at det de er oppdatert med tanke på framdrift og
bruk av tilskuddsmidler. Landbruksdirektoratet bruker dette som grunnlag for fordeling og tildeling av tilskudd til fylkene. 

Skogbruksplanleggingen består av forholdsvis kompliserte prosesser med mange involverte parter. Derfor er det viktig med
en god planlegging og ryddige prosesser i dette arbeidet.  

En utdyping av dette er beskrevet i del 2, prosess og organisering. 

Utbetaling av tilskudd skal skje i henhold til skriftlig søknad fra skogeier og når prosjektet er godkjent av statsforvalteren. Det
skal holdes tilbake minst 10 prosent av tildelt tilskudd, til arbeidet er fullført og godkjent av statsforvalteren. 

Det kan foretas delutbetaling av tilskudd til skogeier i særlige tilfeller der prosjektet går over lang tid. I slike tilfeller kreves det
dokumentasjon i form av f.eks. delfaktura fra oppdragstaker til skogeier.

§ 10 Omgjøring, tilbakebetaling og motregning

§ 10  

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det
avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet. Kravet kan
motregnes i tilskudd knyttet til mottakerens landbruksvirksomhet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen
den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om
renter ved forsinket betaling m.v. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer.
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§ 11 Forvaltning av data fra skogbruksplanleggingen

§ 11 

Når det gis tilskudd til takstoppdrag etter denne forskrift, skal oppdragstaker oppbevare alle data,
instrukser og all dokumentasjon knyttet til takst- og beregningsmetoder for hvert enkelt oppdrag i minst 5
år. Digitale data skal lagres på fastsatte standardformater, jf. § 4 Krav til standarder og takstopplegg. 

Ved avslutning av takstoppdrag skal digital kopi av alle data som er knyttet til opplistingen i § 6 i
Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering oversendes til Norsk institutt for
bioøkonomi for innlegging i en database for skog- og miljødata.    

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 
Statsforvalteren og kommunen plikter å gi informasjon om rettigheter og vilkår til alle parter som er involvert i
skogbruksplanprosessen. Rettigheter og vilkår skal inngå som en del av avtalen om oppdraget (se krav til innhold i avtale –
vedlegg 3 til rundskrivet). I avtalen om takstoppdraget skal det være en klausul om overføring av rettigheter fra
oppdragstakeren til de deltagende skogeierne og Landbruksdirektoratet/statsforvalteren (se vedlegg 3 til rundskrivet). 

Oppdragstaker skal oppbevare skog- og miljødataene, samt påkrevd dokumentasjon i minst fem år etter prosjektets formelle
avslutning. Oppbevaringen kan skje i oppdragstakernes egne produksjonsverktøy og i de formater som er hensiktsmessig
for disse (lagring i henhold til SOSI-standard (www.kartverket.no) kan også benyttes). Formatene må spesifiseres og
dokumenteres. 

Ved avslutning av takstoppdraget skal alle data, jf. § 6, oversendes NIBIO i henhold til en egen leveransespesifikasjon (se
vedlegg – 4 til rundskrivet). 

Det er viktig å ha god dokumentasjon på data fra skogbruksplanleggingen. I vedlegg 3 til rundskrivet er det listet opp
obligatoriske dokumenter som skal følge dataleveransen. Disse må også listes opp i avtalen mellom prosjektgruppa og
oppdragstaker. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eksterne-lenker/avsnitt-i-lover-og-forskrifter/-6-forskrift-om-tilskudd-til-skogbruksplanlegging-med-miljoregistreringer
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§ 12 Bruk av data fra skogbruksplanleggingen

§ 12 

Skogeier skal gjennom avtale for planoppdraget sikres rettigheter til informasjon som er registrert
på vedkommendes skogeiendom. Landbruks- og matdepartementet, statsforvalteren og kommunen skal
gjennom avtale for planoppdraget sikres rettigheter til dataene som er listet opp i § 6. Jordskifterettene og
Norsk institutt for bioøkonomi skal gjennom samme avtale sikres disposisjonsrett og distribusjonsrett til
dataene. Data og kart overleveres på digital, eventuelt analog, form.

Statsforvalteren og kommunen kan bruke all informasjon som er listet opp i § 6 i sitt arbeid med
rådgivnings-, planleggings- og forvaltningsoppgaver. 

Departementet kan gi nærmere retningslinjer for etablering, forvaltning, tilgjengelighet og bruk av data fra
skogbruksplanleggingen. 

Oversikter over miljøverdiene som framkommer gjennom skogbruksplanleggingen skal være offentlig
tilgjengelige. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 
Statsforvalteren, kommunen, NIBIO, Landbruksdirektoratet og Jordskifterettene skal sikres nødvendige rettigheter til alle
egenskaps- og kartdata. Dersom oppdragstakeren/andelslag ønsker tilgang til egenskaps- og kartdataene til skogeierne, må
den enkelte skogeier aktivt gi slik tilgang ved bestilling av skogbruksplan.  

Skog- og miljødataene fra takstoppdraget skal samles i sentrale databaser som forvaltes av NIBIO på oppdrag fra
Landbruksdirektoratet. Disse databasene brukes bl.a. til utforming av statistikk, forskning og oppfølging av
virkemiddelbruken. Med bakgrunn i at miljøinformasjon som framkommer gjennom skogbruksplanleggingen skal være
offentlig tilgjengelig, har NIBIO etablert Skogportalen i Kilden, der detaljerte skog- og miljødata presenteres som kartfigurer.
Dette er en portal som er skreddersydd for å gi informasjon som er påkrevd i forbindelse med ulike tiltak i skogbruket (i
henhold til sertifisering, lover, forskrifter mm). 

§ 13 Opplysningsplikt og kontroll

§ 13 

Statsforvalteren skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med
forutsetningene. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer. 
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§ 14 Administrasjon, klage og dispensasjon

§ 14 

Vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskrift fattes av Statsforvalteren. Vedtak fattet av
Statsforvalteren i medhold av denne forskrift kan påklages til Landbruksdirektoratet etter bestemmelsene i
kap. VI i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

Departementet eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskrift. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer.

§ 15 Utfyllende bestemmelser

§ 15 

Landbruks- og matdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskrift. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer.  
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§ 16 Ikrafttredelse m.m.

§ 16 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

Fra samme dato oppheves følgende forskrift: 

Forskrift 22. april 1994 nr. 318 om tilskudd til skogbruksplanlegging. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 
Ingen kommentarer.  
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