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1. Opplysninger om utbetalingen
Navn Kontonr.

S

Adresse Postnr. Poststed Fødsels-/org.nr.

Eiendommens navn Kommunenr. Kommune Gardsnr. Bruksnr. Festenr.

Beløp til utbetaling Utbetales til bank-/postgironr.

Navn (ved utbetaling til andre enn søker)

Adresse Postnr. Poststed Org.nr.

Eventuelt fakturanr. Eventuell regningsdato

4. Fylles ut av skogbruksmyndighetene

Tilskudd anbefales/godkjennes      Ja    Nei

Sted og dato Underskrift, skogbruksansvarlig i kommunen 

Søknad om tilskudd godkjent      Ja    Nei Anvist tilskudd                                                              kr Beløpet anvises over 407/1

Sted og dato Underskrift

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.

2. Underskrift
Sted og dato Søkers underskrift

3. Utbetalingen gjelder
Treslag
1. Gran                  4. Contorta                  7. Andre bar
2. Furu                   5. Lutzil                       8. Andre lauv
3. Sitka                  6. Bjørk          

Arbeidskraft
1. Eget arbeid                  4. Skogeierforening     
2. Fast leid                       5. Entrepenør
3. Tilfeldig leid                      

Skogteig/ 
driftsområde

Treslag 
(kode)

Arbeids-
kraft 

(kode)

Uttak, nyttbart virke Tynnet 
areal, 
dekar

Fylles ut av  
skogbruksmyndighetene

m3 i alt m3 dekar Tilskuddssats kr/daa/m3
Tilskudd kr

Sum


	Tøm skjema: 
	Navn: 
	Kontonr S: 
	Adresse: 
	Postnr: 
	Poststed: 
	Fødselsorgnr: 
	Eiendommens navn: 
	Kommunenr: 
	Kommune: 
	Gardsnr: 
	Bruksnr: 
	Festenr: 
	Beløp til utbetaling: 
	Utbetales til bankpostgironr: 
	1 Opplysninger om utbetalingen: 
	Adresse_2: 
	Postnr_2: 
	Poststed_2: 
	Orgnr: 
	Tekst20: 
	2 Underskrift: 
	Sted og dato: 
	Tynnet areal dekarRow1: 
	Tilskudd krRow1: 
	Tynnet areal dekarRow2: 
	Tilskudd krRow2: 
	Tynnet areal dekarRow3: 
	Tilskudd krRow3: 
	Tynnet areal dekarRow4: 
	Tilskudd krRow4: 
	Tilskudd krSum: 
	Skogteig driftsområdeRow1: 
	Treslag kodeRow1: 
	Arbeids kraft kodeRow1: 
	m3 i altRow1: 
	m3 dekarRow1: 
	Arbeids kraft kodeRow2: 
	Treslag kodeRow2: 
	Skogteig driftsområdeRow2: 
	m3 i altRow2: 
	m3 dekarRow2: 
	Skogteig driftsområdeRow3: 
	Treslag kodeRow3: 
	Arbeids kraft kodeRow3: 
	m3 i altRow3: 
	Skogteig driftsområdeRow4: 
	Treslag kodeRow4: 
	Arbeids kraft kodeRow4: 
	m3 i altRow4: 
	m3 dekarRow3: 
	m3 dekarRow4: 
	Alternativknapp19: Off
	Sted og dato_2: 
	Underskrift skogbruksansvarlig i kommunen: 
	Sted og dato_3: 


