Ringsaker kommune
Postboks 14
2360 RUDSHØGDA

KRISTIAN FLATEN
Holtevegen 436
2372 BRØTTUM

Vår dato: 31.10.2019
Vår ref.: 2019/
Deres dato: 30.10.2019
Hovednr: 0412-425/1
Skontonr: S0412-1200

Vedtaksbrev
Sammendrag: Ringsaker kommune har godkjent ditt krav om utbetaling av skogfond på totalt 1 313,00 kroner og
innvilger inntil 616 kroner i tilskudd.

Vi viser til søknad datert 30.10.2019. Du har bedt om utbetaling fra skogfond og søkt om tilskudd til tiltak som går
fram av tabellen nedenfor.
Begrunnelse for vedtaket
Formålet med skogfondsordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene gjennom
tvungen avsetning av midler til skogfondet ved salg av skogsvirke. Disse midlene kan benyttes til å finansiere tiltak
som er beskrevet i skogfondsforskriftens § 11.
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket har som formål å stimulert til økt verdiskaping i skogbruket,
samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt
og videreutviklet.
Ringsaker kommune har vedtatt å innvilge inntil 616 kroner i tilskudd. Dersom kommunens tilskuddsmidler ikke
strekker til, kan tilskuddsbeløpet nedjusteres.
Detaljer for utbetaling av skogfond og beregning av maksimalt tilskudd er som følger:
Tiltak
UNGSKOGPLEIE
Totalt

Antall

Areal
4

Godkjent
kostnad
1 540,00
1 540,00

Til
utbetaling
1 313,00
1 313,00

Maks.
tilskudd
616
616

Dersom totale kostnader er større enn beløpet som blir utbetalt fra skogfondet, vil differansen bli registrert som en
udekka investering. Dette kan dekkes med skogfond innen bestemte frister. (Eksakte regler og frister er beskrevet i
skogfondsforskriften).

Utbetaling

Utbetaling

Utbetalingen sendes til KRISTIAN FLATEN på kontonummer 1822.56.26983. Fylkesmannen vil på vegne av
Ringsaker kommune utbetale skogfondsbeløpet slik dette framgår av tabellen ovenfor innen 14 dager. Eventuelle
tilskudd forskutteres fra din skogfondskonto og godskrives denne i løpet av året.

Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket til Fylkesmannen i Innlandet. Klagen sendes til Ringsaker kommune. Vi vil sende
saken videre til Fylkesmannen dersom vi ikke omgjør vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt dette
brevet. Du kan også be om å få se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19.

Med hilsen
for Ringsaker kommune

Saksbehandler: Finn Sønsteby

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.

