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År Fylke Kommune

1. Grunnopplysninger
Hovednummer (Gnr./Bnr./Fnr.)    Foretakets organisasjonsnummer Fødselsnr. (innehaver enkeltmannsforetak)

  /  /

Søkerens navn (etternavn, fornavn)     Telefon

E-postadresse

Adresse       Postnr. Poststed

Skogfondkontonr. Søknadsbeløp til miljøtiltak Ønsket overføring til skogfond, prosentandel 0-40% Tilskudd godskrives bankkonto

S
Vedlegg (antall kartkopier)   Antall lokaliteter som inngår i søknaden (jf. søknadens pkt 2)

2. Miljøtiltaksenhet - grunnlag for søknad om tilskudd
Hovednummer for eiendom (Gnr./Bnr./Fnr.)  Miljøtiltaksenhet løpenr. innen eiendom

  / /

Formål

 Biologisk mangfold  Landskap  Friluftsliv  Kulturminner

Det søkes om tilskudd til

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

 merkostnader ved skogsdrift for å unngå vegbygging som reduserer “villmarkspregede områder” (jf. § 6c)

Tiltaksareal, dekar   Tilskuddsgrunnlag

Opprinnelse til koordinater for senterpunkt

 GPS Digitale kart Analoge ØK-kart

Nord-sør koordinat, meter  Øst-vest koordinat, meter  Koordinatsystem (jf. liste nedenfor)

       Ko.Sys =

Vilkår (I henhold til Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruk, § 6 forplikter skogeier å ivareta/videreutvikle miljøverdiene i lokaliteten gjennom følgende tiltak)

Kommentarer

Mulige koordinatsystem en kan velge blant:
 NGO 1948 sone 1 (Ko.Sys = 1)  EUREF89/WGS 1984 UTM-sone 31 (Ko.Sys = 21)
 NGO 1948 sone 1 (Ko.Sys = 53)  EUREF89/WGS 1984 UTM-sone 32 (Ko.Sys = 22)
 NGO 1948 sone 2 (Ko.Sys = 2)  EUREF89/WGS 1984 UTM-sone 33 (Ko.Sys = 23)
 NGO 1948 sone 2 (Ko.Sys = 54)  EUREF89/WGS 1984 UTM-sone 34 (Ko.Sys = 24)
 NGO 1948 sone 3 (Ko.Sys = 3)  EUREF89/WGS 1984 UTM-sone 35 (Ko.Sys = 25)
 NGO 1948 sone 4 (Ko.Sys = 4)  EUREF89/WGS 1984 UTM-sone 36 (Ko.Sys = 26)
 NGO 1948 sone 5 (Ko.Sys = 5)
	 NGO	1948	sone	6	(Ko.Sys	=	6)	 	 Veiledning	for	innhenting	av	geografisk	referanse	kan	lastes	ned	fra	
 NGO 1948 sone 7 (Ko.Sys = 7)  Norsk institutt for skog og landskap sine hjemmesider www.skogoglandskap.no
 NGO 1948 sone 8 (Ko.Sys = 8)

Journalnummer



Veiledning
Del 1
Tilskudd til miljøtiltak gis etter § 6 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og eventuelt nærmere retningslinjer fra kommunen. Skogeier må 
dokumentere miljøtiltakene som skal utføres gjennom utfylling av søknadens del 2 for alle lokaliteter. Søknadsskjema med forslag til avtale benytter eiendom-
mens	hovednummer	som	entydig	identifikasjon.	Hovednummeret	for	eiendommen	er	satt	sammen	av	gårdsnummer	/	bruksnummer	/	festenummer.

Når skogeieren får innvilget tilskudd til miljøtiltak er dette å betrakte som en kompensasjon for tapte inntekter fra salg av skogvirke, og for eventuelle merkost-
nader knyttet til drift eller skjøtsel i det aktuelle omådet. Den delen av tilskuddet som er kompensasjon for tapte inntekter fra virkesalget må likestilles med brutto-
verdien av virke fra en hogst, og inntil 40 % av dette beløpet kan innbetales til skogeiers skogfond i samsvar med skogfondsforkriftens bestemmelser.

Del 2
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	tiltaks-
enheten	som	dominerer.	I	tilfeller	der	en	har	flere	tiltakstyper	i	en	og	sammen	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. Tiltakstype i henhold til forskriftens § 6c skal ikke 
koordinatfestes.

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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4. Underskrift
Tilskudd til miljøtiltak innvilges etter denne avtale

Dato Underskrift skogeier Underskrift for kommunen

3. Avtale om tilskudd til miljøtiltak i skog
Generelle vilkår

Tilskudd til miljøtiltak gis etter Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Utbetaling av tilskuddet forutsetter at informasjon om tilskuddet og 
utvalgte 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

Forskriftens § 6a

Forskriftens § 6b

Forskriftens § 6c

Saksdokumenter i kommunens arkiv

 Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog  Kartkopier over alle miljøtiltaksenheter med innvilget tilskudd

Referanser til saksbehandlingsdokumenter i kommunen

Dato for opprettelse av avtale om miljøtilskudd Utløpsdato for avtale om miljøtilskudd Beløp, innvilget tilskudd

Vilkår (I henhold til Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruk, § 6 forplikter skogeier å ivareta/videreutvikle miljøverdiene i lokaliteten gjennom følgende tiltak)
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