
Skogeier : 
 
Adresse : 

Returneres Skogbruksavdelingen 
 i Nordre Land kommune 

innen 25.november 2008 

UTFØRTE INVESTERINGER I SKOGEN - 2008 

Registrering av investeringer (utbetaling seinere ) 

Registrering og utbetaling til bankkontonr …………………… 

(sett kryss) 

Vi ber om at alle feltene fylles ut for hvert tiltak som er utført. 
Skogeiere med skogbruksplan oppgir bestandsnr. De uten plan 

 oppgir stedsnavn eller lignende. Mangelfullt skjema kan bli returnert. 

      Annet (spesifiseres) 

      Etablering av skog på 
jordbr.areal ute av drift 
(må ha søkt om 

omdisponering ) 

      Biotopskjøtsel 

      Kunstig kvisting 
(furu og bjørk) 

      Grøfting\grøfterensk 

      Kjemisk ungskogpleie 
-Arbeid 

-Plantevernmidler 

      Avstandsreg.i ungskog 
(ikke nyttbart virke) 

      Lauvrydding i ungskog 
(ikke nyttbart virke) 

      

               stk 

Suppleringsplanting  
- Planter 

-Utplantingskostnader 

      
              stk  
              dekar 

Planting 
-Planter 
-Utplantingskostnader 

      Kjemisk behandling 

før planting 

      Markberedning 

      Rydding av hogstflater 
før planting 

Bestands-
nummer.  Iflg 
ny 

skogbruksplan 

Utført av : 
Eier,fam 
Fast hjelp 
Tilf. Leid 
Entreprenør 

Gj.snitt 
hoh 

Gj.snitt 
bonitet 

Utgift kr 
ekskl.mva 

Areal i dekar, 
antall stk, 

lengde 

SKOGKULTUR 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Merknader til skogkultur : 
•Bilag eller kopi av bilag må vedlegges for arbeid utført av andre enn deg selv. 
•Har du utført arbeidet selv, kan du enten føre på forslag til utgift på bakgrunn av timeforbruk, 
eller la rubrikken stå åpen slik at vi setter inn gjennomsnittstall. Timelønn for eget arbeid kan 
godt inkludere sosiale utgifter (ca 40%). Refunderte utgifter til eget arbeid gir også skattefordel. 
•Bruk gjennomsnittstall for bonitet og hoh dersom du har flere felt 
•Alle kostnader føres opp ekskl mva. Hvis mva ønskes dekket av skogfond, føres beløpet opp 

under andre formål. Mva gir ikke skattefordel.  

ANDRE FORMÅL   

   

   

   

 

Merknad 

 
Utgift kr 

 

Andre formål kan være : 
Grensegang, vegvedlikehold, kurs, 
skogbrannforsikring, mva, utbetaling av 

udekka investeringer. 

Merknader til andre formål : 
•Bilag skal vedlegges med unntak av udekka investeringer 

•Redskaper, sager og lignende kan ikke dekkes av skogavgift 

Jeg bekrefter at opplysningen gitt ovenfor er riktige 
 
…………………..den…………………..2008 
 
………………………………………………. 

                          ( Skogeier ) 

VEGER : 
�  For å kunne bruke skogfond med skattefordel til bil / traktorveger og utbedring / 
ombygging av disse, må anlegget være omsøkt og godkjent av skogbrukssjefen. 
�   Med ombygging, utbedring av skogsbilveger menes : lage velteplass, snuplasser eller 
tiltak som hever vegstandarden opp en vegklasse. 
�  Driftsveger som ikke skal inngå i det permanente vegnettet kan ikke dekkes med 

skogfond. 

TILSKUDD 2008 
* Ungskogpleie, markberedning og stammekvisting furu og lauv : 30 % 
Tilskuddet godskrives skogfondskontoen etter at vi har mottatt billag på at 
arbeidet er utført eller bekreftelse på at eget arbeid er utført via dette 
skjemaet. 
 
 
* Tilskudd til landbruksveger : 
Det kan gis tilskudd til ombygging eller nyanlegg av skogsbilveger. Det 
kreves en godkjent plan på prosjektet. Søknaden om tilskudd må komme 
året før arbeidet skal settes i gang.  
 


