Farsund kommune

SØKNAD VEDRØRENDE UTFØRT
SKOGKULTURTILTAK

Postboks 100
4552 Farsund
Telefon: 38 38 20 00
Telefaks: 38 38 20 01
E-post: post@farsund.kommune.no

Gjelder forhåndsgodkjente tiltak *) i ungskog etter tilskuddsordningen for nærings- og miljøtiltak i
skogbruket, og tiltak som ikke er tilskuddsberettiget, men som kan dekkes med avsatt skogfond.
SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER.

Søknaden sendes/leveres:

Gjelder eiendommen:

Farsund kommune
Skogbrukssjefen
Postboks 100, 4552 FARSUND

Gards/bruksnr: ____/____
Skogavgiftskto.: 03______

Jeg søker om tilskudd/ bruk av eget skogfond til følgende skogkulturarbeider:
Hoved
treslag
Forhåndsrydding

Antall

Areal
Dekar

Bonitet:

Redskap

Høy
Middels
Lav

(motorsag,
kniv eller
lignende)

Tilskudd Feltets plassering
prosent /bestandsnummer

Timer:

(før planting)

0

Markberedning

Timer:

(Flekking før planting)

40

Nyplanting,
Kjøp/Arbeid

Stk:
40

(Legg ved kopi av faktura)

Suppleringsplanting
(Del kjøp og arbeid)

Stk:

Etterarbeid
(Gras-/Lauvrydding)
Sprøyting får ikke tilskudd
Avstandsregulering

Timer:

Timer

60

Stammekvisting
(Furu og lauv)
Førstegangstynning
For lauv > B14

Timer

60

Timer

Kr. 300/
dekar

40
60

Sett kryss/Fyll inn:

Ja/Nei

LANDBRUKSEIENDOMMEN ER NÆRINGSFORETAK M/MVA-REGNSKAP
OM JEG HAR INNESTÅENDE SKOGFOND, ØNSKER JEG DENNE BRUKT
JEG HAR UTFØRT ARBEIDET SELV
ARBEIDET ER UTFØRT AV ANDRE

(Merk: lønnsbilag/faktura vedlagt)

Tilskudd/skogavgift utbetales min bank-/postgiro-konto:
Navn:
Adresse:
Dato:

Underskrift:

XX
XX

Enkel “Kokebok” for gode skogtiltak:
Formål uten tilskudd du kan bruke skogfond til:
Forhåndsrydding: Rydding av annen vegetasjon før planting. Som oftest er det unødvendig å rydde greiner,
einstape, o.l. før planting, men om den er grodd igjen bør ev. planting.

Formål du kan få både tilskudd og bruke skogfond til:
(Tilskuddsordningen krever forhåndsgodkjenning *) )
Planting: Beste plantetid er tidlig på våren eller sen høst. Planteavstand drøye 2 meter. Sett plantene dypt
(i skikkelig jord)! Hvis lagring før planting: Vann og skygge!
Markberedning: Sett igjen minst 3 – 4 fine furu-/lauv-FRØTRÆR pr. dekar ved hogst. Flekk av humus med
f.eks. en gravemaskin eller hakke, slik at frøene får best mulig spireforhold.
Ungskogstell: Viktigst at TOPPSKUDDET får lys nok. Grana tåler mye skygge, men gras og bregner kan
kvele små trær. Etter ryddingen i plantefelt skal det stå igjen 10 – 20 % fine lauvtrær.
Avstandsregulering: I plantefelt økes treavstanden ved 3-8 meter høye trær. På en flate på 7x7 meter skal
det stå igjen ca. 7 stk pene trærne. I lauvskog er det svært viktig å regulere avstanden tidlig (H= 2 - 4
2
meter), for å unngå krumme/svake stammer i framtidsskogen. Maks 10 trær pr. 50m v/ 4 meters høyde. Se
an trærne, - det er de retteste med best krone som er fremtidstrærne.
Stammekvisting: Kvisting av furu/lauv til riktig tid er lønnsomt, - og pent. Det er bare de trærne som skal
stå hele omløpet som trenger og kvistes. Bruk langt skaft, kvist opp 4-6 meter så nære stammen som mulig
uten å skade barken.. For tilskudd kreves det forhåndsgodkjenning *) !
NB: Du kan få dokumentert utført kvisting av skogbrukssjefen, som gjør at du kan selge garantert kvistfritt virke når
det en gang skal hogges.
Førstegangstynning: Gjelder alle treslag der gjenstående trær har et klart kvalitetspotensiale om tynning
blir foretatt. Prinsippet er at det skal stå igjen trær med rett stamme og god krone med 3 – 5 meters avstand,
- avhengig av trehøyde og kronestørrelse. For lauv er bonitetskravet f.o.m. B17 og oppover (Høy/Super
bonitet). Ved forhåndsgodkjenning vil du få faglig veiledning hvordan du best skal utføre tynningen.

Husk:
Skogavgiften (skogfondet) kan du bruke til å betale godkjente utgifter og/ eller få utbetalt
egenandelen din (Godkjent kostnad – tilskudd = Egenandel).

Praktisk kompetanse:
Stell av ungskog er trivelig arbeid, det blir pent bak deg etter hvert som du jobber deg inn i feltet. Dersom du
har lyst til å gjøre jobben selv, men er usikker på hvordan er det mulig å arrangere kort-kurs der vi går i
gjennom faget, sikkerhet, utstyr, m.m. Kurset tilpasses deltakerne. Tidsrom fra en kveld til 3 dager.
Mer om kurstilbud på http://www.skogkurs.no/as/index.html.

*) Forhåndsgodkjenning:
For å sikre at tiltaket blir utført slik at tilskuddet kan utbetales og for at kommunen kan ”holde av”
tilskuddsmidler.
Spørsmål og melding om planlagte tiltak stiles til skogbrukssjefen, tlf. 38 38 20 00/ 90 20 56 92.
E-post: jfsu@farsund.kommune.no
For mer info prøv kommunens hjemmeside: http://www.farsund.kommune.no/ (under ’Næring’/’skogbruk’)

