Fakturanr.:
Fakturadato:
Forfallsdato:
KID:
Bankkonto:

Telefon:
61 26 30 00
Telefax:
E-post:
mjosen@mjosen.no
Foretaksregisteret: NO 988 983 659 MVA

Mjøsen Skog SA
Kirkegata 70
Postboks 84
2601 LILLEHAMMER

Ordrenr.:
Ordredato:
Deres ref.:
Vår ref.:

235973
31.05.2019
04.07.2019
2000 07 00569

101478
13.06.2019
ANNE GURI KLØVSTAD

BRANDSTAD PÅL ANDERS
NORDÅSVEGEN 325

BRANDSTAD PÅL ANDERS
NORDÅSVEGEN 325

2387 BRUMUNDDAL

2387 BRUMUNDDAL

FAKTURAKOPI
Kundenr.:102384
A rtikkeln r A rtikkeln a v n
E n h et
10053
Ungskogpleie T 2 B 6; 351-450 MOH G-17; A 35.00 P/daa: 180.00
daa
Eiendom: NYGÅRD
Fra og med 10.05.19 kan man logge seg inn på
www.landbruksdirektoratet.no og deretter velge
‘Se din skogfondskonto’ (under elektroniske tjenester)
for å betale faktura med skogfond og søke tilskudd der dette er
berettiget.
Fakturaer fra Mjøsen Skog SA som kan dekkes av skogfond vil ligge
tilgjengelig sammen med kart.
Det er fortsatt mulig å levere attestert faktura til skogbrukssjef for å
benytte skogfond og søke
tilskudd til berettiget tiltak. Skogbrukssjef får tilgang til kart over
utførte tiltak via Allma.
Med bakgrunn i denne faktura søkes tilskudd.
Jeg er ansvarlig for og godtar å
· gjøre meg kjent med forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket,
forskrift om skogfond o.a. og andre aktuelle lover og regler i
tilknytning til tiltaket,
· gjøre meg kjent med lokale retningslinjer for prioritering av tilskudd,
· gi fullstendige og korrekte opplysninger i søknaden, inkl. aktuelle
vedlegg,
· gi nødvendige opplysninger til kommunen som grunnlag for
behandling av søknaden,
utbetaling av tilskudd eller i forbindelse med kontrolltiltak,
· betale tilbake skogfond og tilskudd, helt eller delvis, dersom det
avdekkes forhold
som er i strid med forutsetningene for utbetalingen.
Opplysninger i denne søknaden, inkludert vedlegg, er gitt etter beste
skjønn og så fullstendig som
mulig. Jeg er kjent med at jeg kan komme i straffeansvar om jeg gir
uriktige eller ufullstendige
opplysninger.
Jeg ønsker å søke om tilskudd for tiltak som eventuelt er berettiget til
dette
_____________ Ja _____________ Nei
Utbetaling fra skogfond: (MÅ FYLLES UT)
Refunderes til skogeier: ...... Uten mva: ..... Med mva:.....
Betales direkte til Mjøsen Skog:..... Uten mva: ..... Med mva:.....
Skogeiers kontonr:……………………………
(Til opplysning: Det gis ikke skattefordel ved bruk av skogfond til
mva.)
Dato Underskrift skogeier
Dokumentasjon på utført arbeid finner du på Skogeierportal.

Bankkontonr.
KID

2000 07 00569
1002359733

Rab%
Fakturarabatt

0
0,00

Porto
Ekspedisjonsgebyr

E n h .p ris
350

0
0,00

Ra b .%

Sum ordrelinjer
Sum mva

Sum

A n ta ll
35

Belø p
12250

12250
3062,5

15313

