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Merknad, ev. proveniens Løpe-
tid
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kode
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tet

Mark-
slag
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tode
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kraft Mengde

stk.
Areal

da
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Tilskudd
strøk

Skogreis
Fk Mk

1-9 1-4 1-7 1-5 1-5 0-999 1-4 0-3

Klargjøring av foryngelsesfelt 100

Markberedning 101

Kjemisk behandling ved eta-
blering 102

Inngjerding av kulturfelt 103

Felling av nyttbart lauvtrevirke 104

Plantekjøp
110 Hovedkode: 120-130

110 Tre-
slag
1-9110

Plantearbeid, nyplanting
(Andre hovedk: Såing122
Juletrefelt 125 Pyntegrønt 126)

120

120

120

Plantearbeid, supplering
130

130

Mekanisk etterarbeide 131

Kjemisk behandling etterar-
beide 132

Avstandsregulering 133

Underskudd tynning 140

Stammekvisting 141

Skadeforebyggende tiltak (inkl. 
råte) 142

Forhåndsrydding før tynning 
143 143

Mva (registrert eier) 730
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Opplysninger om utbetalingen
Navn (skogeier) Kontonr.

S
Bilag

Adresse Postnr.
                      

Poststed

Beløp til utbetaling Utbetales til bank-/postgironr. Eventuelt fakturanr. Eventuell regningsdato

Navn (ved utbetaling til 3. person) Adresse Postnr.
                      

Poststed

Kommunens underskrift Skogeiers underskrift
Utgiftsbilag fremlagt      Arbeidet kontrollert     Opplysningene nedenfor om eget arbeid er riktige.

Sted og dato Underskrift Sted og dato Skogeiers underskrift

Feltets plassering:

Høyde over havet
1 0-149
2 150-249
3 250-349
4 350-449
5 450-549
6 550-649
7 650-749
8 750-849
9 850 og høyere
Bonitet
1 23 og høyere (S)

2 17-20 (H)
3 11-14 (M)
4 8 (L)
Markslag
1 Barskog
2 Lauvskog
3 Snaumark
4 Innmark
5 Myr
6 Einermark
7 Blandingsskog

Metode (kjem.beh.)
1 Helikopter
2 Traktor
3 Ryggtåkesprøyte
4 Hoggsprøyting
5 Stubbebehandling
Arbeidskraft
1 Eget arbeid
2 Fast leid
3 Tilfeldig leid
4 Skogeierforening
5 Entrepenør

Treslag
1 Gran
2 Furu
3 Sitka
4 Contorta
5 Lutzil
6 Bjørk
8 Andre bar
9 Andre lauv

Tilskudd - strøk
Strøkkoder tildeles av
fylkessskogsjefen. Den 
angir hvilken tilskudds-sats 
det søkes om.
Skogreising
Fk (Fakturakode)
1 Eget arbeid
2 Forskuttert av kommune
3 Forskuttert av fond
4 Forskuttert av skogselskap

Mk (mva kode)
0 Avgiftsfritt
1 Registrert (25%)
2 Uregistrert (25%)
3 Registrert (25%) løpetid   
   0 år
Løpetid er antall år en
investering kan stå som
udekka investering, og kan
her være 0, 1, 2 eller 5 år

Merverdiavgift. Hovedregelen er at mva for registrerte føres særskilt på hovedkode 730 mens mva for uregistrerte legges til grunnlagsbeløpet. Unntak gjelder kun ved skogreising når FK 
(fakturakode) er 2,3 eller 4. Da blir mva beregnet maskinelt , og da skal bare grunnlagsbeløpet føres opp. Klage, kontroll og omgjøring; Søker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med bestem-
melsene om klage, kontroll og omgjøring, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
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