Søknad om tilskudd
til miljøtiltak i skog
Utfylt søknad del 1. og del 2. Avtale om tilskudd sendes til kommunen hvor skogen ligger
Journalnummer

Tøm skjema
År

Fylke

Kommune

Del 1. Søknad om tilskudd
1. Grunnopplysninger
Hovednummer Gnr. / Bnr. / Fnr.

Organisasjonsnr. / Fødselsnr.

Søkerens navn

Telefonnr.

E-postadresse

Adresse

Skogfondkonto

S

Postnr.

Søknadsbeløp

Poststed

Ønsket overføring til skogfond, prosentandel 4 - 40 %

Utbetales til konto

Antall vedlegg

Formål
Biologisk mangfold

Landskap

Friluftsliv

Kulturminner

Det søkes om tilskudd til følgende miljøtiltak i skog (jf. § 6)								
Langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier (jf. §6b)
Skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier (jf. §6a)
Miljøtiltakets løpenr.

Antall lokaliteter som inngår søknad

Tiltaksareal, dekar

Tiltaksform

Kartkopi over eiendommen som viser beliggenhet og en håndtegnet skisse av lokaliteten

Eventuell tilleggsinformasjon om miljøtiltaket kan legges ved
som eget vedlegg

2. Skogeiers underskrift
Jeg er ansvarlig for og godtar å:
- gjøre meg kjent med forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og andre aktuelle lover og regler i tilknytning til tiltaket,
- gjøre meg kjent med lokale retningslinjer for prioritering av tilskudd,
- gi fullstendige og korrekte opplysninger i søknaden, inkl. aktuelle vedlegg,
- gi nødvendige opplysninger til kommunen som grunnlag for behandling av søknaden, utbetaling av tilskudd eller i forbindelse med
kontrolltiltak,
- betale tilbake tilskudd, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.
Opplysninger i denne søknaden, 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.
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Del 2. Avtale om tilskudd til miljøtiltak i skog
Generelle vilkår					
Tilskudd til miljøtiltak gis etter forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Vilkår for utbetaling av tilskuddet er at miljøverdiene
kan påvises og dokumenteres, og at merkostnaden eller tap er tilstrekkelig dokumentert. Avtale med skogeier er en betingelse for å få bevilget
tilskudd, og normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr. 75.000.
Miljødata knyttet til lokaliteten kan offentliggjøres og brukes til statistikkproduksjon. Ved salg eller overdragelse av eiendommen innenfor
avtaleperioden skal skogeieren gjøre ny eier kjent med tilskuddet/vilkår, og informere kommunen om overdragelsen.
Tiltakstype

Tiltaksareal, daa

Miljøtiltaksenheter, antall

Tilskudd til skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier (jf. § 6 a)
Tilskudd til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier (jf. § 6 b)

3. For kommunen (vurdering, vedtak og kontroll)
Kart i farge (målestokk 1:5000) som viser alle miljøtiltaksenheter med innvilget tilskudd
Kommunens vurdering av tilskuddstildelingen/avtale om plikter og restriksjoner etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12:

Kommunen referansenr.

Dato for opprettelse av avtale om miljøtilskudd

Utløpsdato for avtale om miljøtilskudd

Innvilget tilskudd, beløp

Plikter og restriksjoner

I henhold til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruk, § 6, forplikter skogeier å ivareta/videreutvikle miljøverdiene i lokaliteten gjennom tiltak.
Skogeier skal gjøre følgende tiltak å ivareta/videreutvikle miljøverdiene i lokaliteten:

4. Underskrift
Tilskudd til miljøtiltak innvilges etter denne avtale
Underskrift for kommunen

Underskrift skogeier
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Veiledning
Del 1. Søknad om tilskudd
Skogeier må dokumentere miljøtiltakene som skal utføres gjennom utfylling av del 2. avtalen om tilskudd til miljøtiltak for alle lokaliteter.
Søknadsskjema med forslag til avtale benytter eiendommens hovednummer.
Hovednummeret for eiendommen er satt sammen av gårdsnummer / bruksnummer / festenummer. Miljøtiltakets løpnr er antall miljøenhet
innen eiendom.
Tiltaksform er tiltakstype som egner seg for å ta vare på miljøverdier som finnes i arealet.
Når skogeieren får innvilget tilskudd til miljøtiltak er dette å betrakte som en kompensasjon for tapte inntekter fra salg av skogvirke, og for
eventuelle merkostnader knyttet til drift eller skjøtsel i det aktuelle omådet. Den delen av tilskuddet som er kompensasjon for tapte inntekter
fra virkesalget må likestilles med bruttoverdien av virke fra en hogst, og 4 - 40 % av dette beløpet innbetales til skogeiers skogfond i samsvar
med skogfondsforskriftens bestemmelser.
Del 2. Avtale om tilskudd til miljøtiltak
En miljøtiltaksenhet er en geografisk avgrenset enhet som skal tas spesielt vare på i henhold til avtale. Ved flere mulige formål velges det
formål for tiltaksenheten som dominerer. I tilfeller der en har flere tiltakstyper i en og samme geografiske miljøtiltaksenhet, opprettes det
uavhengige tiltaksenheter med samme koordinater. Koordinater, opprinnelse til koordinater, og vilkår fylles først ut når søknaden er innvilget
og avtale etableres.
Kommunen skal ved behandling av tilskuddssøknaden vurdere de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
For tilskudd som gis etter § 6 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, skal det inngås en avtale mellom skogeier og
kommunen om hvilke plikter og restriksjoner tilskuddet forutsetter.
(For mer informasjon se Klima- og miljødepartementets veileder om naturmangfoldloven kapittel II)
Klage, kontroll og omgjøring

versjon 1.1 - 28.07.2015

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen-tre uker fra vedtaket er kommet fram til deg jf. forvaltningsloven kap. VI. Klagen skal sendes til
kommunen.
Kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er skjedd i
tråd med forutsetningene jf. forskriftens § 12.
Vedtak om innvilget tilskudd etter forskriften 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 jf. forskriftens § 13.
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