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OM SKOGFOND- FAKTURERING, SKATTEFORDEL
Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av
ved alt salg av tømmer og biobrensel (fra 4-40 % av
omsetningen ved tømmerlevering eller andre produkter levert fra
egen skog).
Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en
bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi
skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt
sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra,
eller i annen skog som skogeieren har.
Hvilke tiltak kan skogfondet benyttes til ?
De mest vanlige tiltakene som kan dekkes med skogfond er;
Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie, nybygging og ombygging av skogsbilveger, samt
ombygging av velteplasser, vedlikehold av skogsbilveger (se også ofte stilte spørsmål nedenfor) og
velteplasser, miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog, skogbruksplanlegging, bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse, forsikring av skog, kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens
drift.
Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.
Ofte stilte spørmål om bruk av skogfondet
Landbrukskontoret får en del tilbakevendende spørsmål vedrørende bruk av skogfondet. Noen av disse
er gjengitt nedenfor.
Kan kostnader til vegbom dekkes med skogfond? Ja, bom av normal og enkel standard kan dekkes.
Kan vintervedlikehold av skogsbilvei dekker av skogfond ?
Nei, snøbrøyting, skraping og strøing på vinterstid regnes som driftskostnader og kan ikke dekkes av
skogfond. Men tiltak på våren som klart har til hensikt å hindre flomskader på veien kan dekkes av
skogfond.
Kan kostnader knyttet til reparasjon av skader på veien forårsaket av skogsdrift dekkes med skogfond ?
Nei, utgifter til reparasjon av skader på veien som skyldes skogsdrift er å anse som en kostnad som
inngår i skogsdriften (driftskostnad).
Skattefordel ved bruk av skogfond
Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet.
Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel
av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.
Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 %, og alle tiltak som
kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Det vil si at når man
investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som
blir beskattet. Ved hjelp av skogfond med skattefordel blir gode investeringer ekstra gode !

Hvordan betale en faktura som skal dekkes med skogfondet ?

HUSK KONTONUMMER (ved refusjon)

HUSK UNDERSKRIFT
Dersom du får en faktura som skal dekkes med skogfondet, for eksempel granplanter (se over,
eksempel fra Mjøsen), gjør du følgende:
Skriv på fakturaen at den skal betales med skogfond (med eller uten MVA) eller kryss av på
alternativene. Signer og datèr fakturaen. Husk ditt kontonummer dersom beløpet skal refunderes. Send
fakturaen til kommunal forvaltning, landbruk & geodata i god tid innen betalingsfristen. For å få
dekket investeringen, må fakturaen sendes kommunen innen utgangen av året etter investeringen er
foretatt.

PÅMINNELSE OM SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTAK I JORDBRUKET-SMIL- 2015- SØKNADSFRIST 15 APRIL
Vi minner om neste søknadsomgang for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), som er
15. april 2015. Vi har fått 486 230 kr i bevilgningen fra fylkesmannen for 2015, en betydelig redusert
bevilgning i forhold til 2014 (nedgang på 52 %). Dette medfører en meget streng prioritering av
søknader i 2015. Det vil først og fremst bli prioritert hydrotekniske tiltak denne søknadsomgangen.

NB-NB-NB-NB-NB-NB-TILSKUDD TIL DRENERING 2015-NB-NB-NB-NB-NB-NB-NB
Bevilgningen fra fylkesmannen til tilskudd til drenering i Eidsvoll er 748 400 kr. Det er samme vilkår
og krav til søknad om tilskudd til drenering som i 2014. Tilskuddssatsen er 1000 kr pr dekar
systematisk grøftet areal, eller 15 kr pr løpemeter usystematisk grøfting, begrenset oppad til 1000 kr pr
dekar berørt areal. Søknadsfristen er fortløpende, men innen 1/12-2015 for å kunne bli innvilget på
året 2015. Det er ikke sikkert tilskuddsordningen videreføres i 2016.

