Søknad om tilskudd til produksjon
av skogsflisråstoff

Journal nr.

1. Opplysninger om utbetalingen
Navn

Skogfondkontonr.

S
Adresse

Postnr.

Kommunenr.

Poststed

Kommune

Fødsels-/org.nr.

Utbetales til bank-/postgironr

Navn (ved utbetaling til andre enn søker)

Adresse

Postnr.

Poststed

Underskrift
Sted og dato

Søkers underskrift

2. Utbetalingen gjelder
Hovedkode

Tiltak

Tilskuddssatser
35 kr/lm3 skogsflis (≈4 øre/kWh)

1. GROT - Hogstavfall
2. Førstegangstynning
3. Ungskogpleie

70 kr/lm3 skogsflis

683
4. Lauvskoghogst

Heltre

Energiflistilskudd

(≈8 øre/kWh)
5. Kulturlandskapspleie
6. Veikantrydding
7. Førstegangstynning

20 kr/fm3 (≈1 øre/kWh)

Rundvirke
Hovedkode

Stedsangivelse

Tiltak
(nr 1 - 7)

Mengde
skogsflis (1-6)
(lm3)

Mengde
rundvirke (7)
(fm3)

Totale
driftskostnader
(kr)

Sum
tilskudd
(kr)

683
683
683
683
3. Fylles ut av skogbruksmyndighetene
Dokumentasjon på driftskostnader fremlagt
Tilskudd anbefales

Ja

Ja

Eget arbeid

Nei Leveringskontrakt fremlagt

Ja

Eget bruk

Nei

Nei

Kommentarer

Sted og dato

Underskrift, skogbruksansvarlig i kommunen

Søknad om tilskudd
godkjent
Sted og dato

Underskrift, fylkesmannens landbruksavdeling

Ja
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Nei

Anvist tilskudd Kr

Beløpet anvises over 440/2
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Statens landbruksforvaltning (SLF)

Veiledning til søknadskjema om
tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff
Beskrivelse av utvalgte punkter i søknadskjema:
Spørsmål og henvendelser
Spørsmål knyttet til utfylling av skjema kan rettes til skogbruksansvarlig i kommunen. Søknadskjema og informasjon om
energiflistilskuddet finnes på hjemmesiden til Statens landbruksforvaltning (www.slf.dep.no), under tema skogbruk.

Søker
Skogeier eller andre eiere av landbrukseiendom kan søke om tilskudd. Tilskuddet kan også søkes av prosjekter der flere
søkere er involvert. Dette forutsetter at prosjektet er gjennomført i regi av skogbruksmyndigheten eller godkjent av
fylkesmannen, som et fellestiltak for økt avvirkning av skogsvirke til bioenergi.

Behandling og godkjenning
Skogbruksansvarlig i kommunen behandler søknaden, og videresender til fylkesmannen for godkjenning. Kommunen skal gis
mulighet til å kontrollere tiltaket.

Utbetaling
Pengene utbetales til søker, eller direkte til tredjeperson gjennom anvisning ved søker.

Tilskuddsberegning
Tilskuddene gis på grunnlag av utdrevet energivirke omregnet til løskubikkmeter fliset skogsflis. Volumet av GROT- og
3

heltrehaugene (tiltak 1-6) på velteplass må dermed omregnes til løskubikkmeter (lm ) fliset skogsflis. En metode for dette er
beskrevet under tema skogbruk på hjemmesiden til Statens landbruksforvaltning (www.slf.dep.no). Rundvirke fra
førstegangstynning (tiltak 7) oppgis i fastkubikkmeter i egen kolonne på søknadskjema, og omregnes ikke til løskubikkmeter.

Stedsangivelse
Fylles ut slik at kommunen enkelt finner tilbake til bestand og veltene i etterkant. Hensiktsmessige angivelser kan være
bestandsnummer i skogbruksplanen eller kartreferanser, samt avmerking på vedlagt kart.

Dokumentasjon
Søkeren skal dokumentere driftskostnad og flissalg. Det må dermed foreligge en leveransekontrakt til energiformål for det
utdrevne virket, med mindre skogeieren kan dokumentere at virket skal brukes til egen energiproduksjon.

Klage, kontroll og omgjøring
Søker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med bestemmelsene om klage, kontroll og omgjøring, jf. Forskrift om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
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