Side 1.

Skjema. Eget arbeid ved/skogeier – skogeiere i Frosta, Levanger og Verdal kommuner.

Søknad om uttak av skogfond og/eller statstilskudd til skogbrukstiltak
Skjemaet sendes Innherred samkommune, Boks 130, 7601 Levanger. Tlf. 74052500.
Skogeier: ......................................................................Adresse: ............................................................
Følgende arbeider er utført i 200____.

Skogkulturarbeid/
treslag

Areal i Timer,
dekar antall
jf. timeliste

Skogplanting stk.:

-----------

Skogplanting stk.:

-----------

Skogplanting stk.:

-----------

Suppleringspl. stk:

-----------

Juletreplanting, stk:

-----------

Bestandsnr.i
skogbr.plan/
stedsnavn.

Bonitet

Høyde
over
havet.

Proveniens,
Referansenr.
planteparti

Markberedning.
Flaterydding.
Ungskogpleie mekanisk.
Ungskogpleie mekanisk.
Ungskogpleie, sprøyting.
Skogsgrøfting fastmark.

Ant. m.

Gjødsling: Flekkgjødsling___
Breigjødsling____
Kunstig kvisting.

Ant. kg

Gjødselslag

Eventuelt annet arbeid.
VEGARBEID:
NYANLEGG, VEG.
(Husk forhåndsgodkj).
Ombygging ,veg

Vegklasse

Ant. m. veg Kostnad, kr Vegnavn

Vedlikehold, veg
Før timeliste på eget arbeid (unntatt planting, -bruker pris pr. plante) på baksiden av skjemaet.
Ønskes skogfond utbetalt ?

Ja _______

Nei _________

(sett kryss).

Registrert for merverdiavgift ?

Ja _______

Nei _________

(sett kryss).

Utbetaling til giro nr. : __________________________
Undertegnede bekrefter hermed at opplysningene på skjemaet er riktige og ber om utbetaling
av skogfond og/eller statstilskudd.
_________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Underskrift av skogeier
Tilbakebetaling av tilskudd: I henhold til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, §13, kan
tilskudd som er utbetalt i forbindelse med investering på skogbruksareal kreves tilbaketrukket dersom det
avdekkes forhold som er i strid med det som var forutsatt ved innvilging av tilskuddet.

skjema side 2
Eget arbeid v/skogeier. For å få oversikt over kostnaden må det føres timeliste.
Timeliste eget arbeid, skogkultur m.m. År:
Vegarbeid,
Ungskogpleie Kunstig
Sprøyting FlateGrøfting
egen maskin.
mekanisk.
kvisting.
rydding.
egen
maskin,
Dato
Ant. timer
Antall timer Ant. timer Ant. timer Ant. timer Ant. timer

Timeantallet overføres til side 1 på skjemaet.

Brukt redskap/utstyr: Før opp type redskap/utstyr på de forskjellige arbeider her:
___________________________________________________________________________
Planting:
Minimumskrav til utsatt plantetall pr. da for ulike boniteter og hovedtreslag.
NF= Naturlig foryngelse (alternativt).
Bonitet
Treslag
Bonitet.
20+
17
14
11
8
6

Gran,
Furu,
ant./da. ant/da.
200
250
170
220
140
200
110
180
80 (NF)
NF
NF
NF

Lauv,
ant./da.
200 (NF)
170 (NF)
140(NF)
110(NF)
80(NF)
NF

Bruk kartet i skogbruksplanen for å se hvilken
bonitet det er på feltet, og dermed det treantall du
skal plante, og/eller antall trær etter regulering i
forb. med ungskogpleie.
Vurder bruk av andre treslag enn gran som et alternativ
på råteutsatt mark.

Ungskogpleie:
Generell regel, -treantall ved ungskogpleie: Gran: Boniteten * 11. Furu: Boniteten * 14.
Tabell. Treantall og planteavstander.
Antall trær/da:
Avstand mellom plantene/trærne, m
Antall trær på sirkelen 50 m2
Ha trivelige dager i skogen med frisk luft og mosjon !
2008. Landbruksforvaltninga, skogbruk.

250
2,0
12,5

220 200 170 140 110 80
2,1 2,25 2,40 2,65 3,0 3,5
11 10 8,5 7 5,5 4

Rettledning til søker for utfylling av skjemaet Eget arbeid v/skogeier.
Planting: Antall planter skal her oppgis. Blir det for lite med 3 linjer, skriv under annet arbeid
eller ta i bruk en annen rubrikk.
Areal: Antall dekar (ikke bruk 1/2 da, kun hele da). Jfr. informasjonen under bonitet.
Bonitet: Det må oppgis bonitet på feltet(ene) hvor tiltaket er utført, og antall da og antall
planter for hver enkelt bonitetsklasse skal føres.
Høyde over havet: (H.o.h.), høydeklasse. Høyden over havet skal oppgis sammen med annen
planteidentifikasjon på faktura. Vi deler høydeklassene i: 0 - 150 m = høydelag 1, 151 - 250
m = høydelag 2, 251 - 350 m = høydelag 3, 351 - 450 m = høydelag 4.
Timer: Fylles ut der det er benyttet egen arbeidskraft. Trenger ikke å føre opp timer på
plantearbeid da det benyttes sats pr. plante ved utregning av kostnad. Er arbeidet leid av andre
enn Skogeierforeninga, legg ved kopi av faktura.
Bestandsnummer i skogbruksplanen: Tiltaket skal stedfestes. Enten ved å vise til
bestandsnr. i skogbruksplanen, eller ved å ta kopi av kart i målestokk 1 : 5.000 med påtegnet
areal. (unntaksvis kan også en 6-sifret kartkode fra kart i målestokk 1 : 50.000 brukes.)
Grøfting: Husk å fylle ut antall meter grøftet, og hvor mange da grøftingen har betydning for.
Ved søknad om tilskudd skal grøftearbeidet være forhåndsgodkjent av landbruksforvaltninga.
Gjødsling: Ta med antall kg gjødsel, og type gjødsel.
Vegarbeid: Ta med vegklasse, meter vei, kostnad, navnet på vegen. Vegklassene deles inn
som følgende: Vegklasse 3 - helårs landbruksveg, vegklasse 4 - sommerbilveg (for
tømmerbilveg med henger), vegklasse 5 - sommerbilveg (for tømmerbilveg uten henger),
vegklasse 5 - vinterbilveg, vegklasse 6 - tung taktorveg, vegklasse 8 - lett traktorveg.
Generelt: Fyll ut alle rubrikkene på linja i skjemaet for det tiltaket som er utført.
Skogfond: Kryss av ja eller nei om det er ønskelig å benytte av innestående skogfond til det
utførte tiltaket.
Statstilskudd: Tilskudd blir beregnet av landbruksforvaltninga ut i fra gjeldene regler.
Merverdiavgift: Det må krysses av om søker er registrert eller ikke registrert for
merverdiavgift.
Bankk.nr: Husk å føre opp eget bankk.nr. som tilskudd og skogfond skal utbetales til.
Husk underskrift av skogeier !
Lykke til med skogkultursesongen !
Innherred samkommune og Frosta kommune, Skogbruksforvaltninga 2008

