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1. Opplysninger om utbetalingen
Navn Skogfondkontonr.

S

Adresse Postnr. Poststed Fødsels-/org.nr.

Eiendommens navn Kommunenr. Kommune Gardsnr. Bruksnr. Festenr.

Utbetales til bank-/postgironr. Navn (ved utbetaling til andre enn søker)

Navn (ved utbetaling til andre enn søker)

Adresse Postnr. Poststed Org.nr.

Eventuelt fakturanr. Eventuell regningsdato

Journal nr.

2. Underskrift
Sted og dato Søkers underskrift

3. Utbetalingen gjelder
Hoved-
kode Kode Tilskuddsform Kode Driftssystem

681 3 Taubane < 150 m 1 Snarekjøring m/landbrukstraktor/spesialtraktor

681 4 Taubane > 150 m 3 Lastetraktor

681 5 Lang transport 4 Annet lunneutstyr (hest, m.m.)

681 7 Vekslende driftsystemer 5 Lett taubane (ordinær slepebane)

681 9 Annen transport 6 Tung taubane (kabelkran)

681 7 Andre driftsmetoder

682 1 Drift med hest

Hovedkode (fml) 
681 og 682 

Skogteig/drifts-
område

Hoved-
kode

Til-
skudds-

form 
(kode)

Drifts-
system    
(kode)

Kvantum 
(antall 

m3)
Daa Totale  

driftskostnader
Tilskuddssats 

kr/daa/m3
Tilskudd 

kr

Sum
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4. Fylles ut av skogbruksmyndighetene

Tilskudd anbefales      Ja    Nei

Sted og dato Underskrift, skogbruksansvarlig i kommunen 

Søknad om tilskudd godkjent      Ja    Nei Anvist tilskudd                                                             kr Beløpet anvises over 405/1

Sted og dato Underskrift, fylkesmannens landbruksavdeling 

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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