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Vedtaksbrev
Sammendrag: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK har bevilget inntil 22 500 kr i driftstilskudd.
Tilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført, og siste frist for anmodning om sluttutbetaling er 1. mars 2021.
Tilskudd som ikke er benyttet innen denne fristen blir inndratt.

Vi viser til søknad datert 26.01.2021. Du har søkt om tilskudd til tiltak som går frem av tabellen nedenfor.
Hjemmel for vedtaket
Tilskudd til helmekanisert tynning er hjemlet i Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i
skogbruket 2020 § 3. Tilskuddet har som formål å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av
utbruddet av Covid-19, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12
Området ligger innenfor skogbruksplanen til FeFo og det er utført miljøregistreringer på eiendommen. Naturbasen og
Artsdatabankens karttjenester er undersøkt. Dette viser at omsøkte område ikke har utvalgte naturtyper eller
rødlistete arter på eller i umiddelbar nærhet. Kunnskapsgrunnlaget anses ivaretatt, jfr. nml. §§ 8 og 9. Prinsippet i
nml. § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning er vurdert. Tiltaket er tynning som ikke vil medføre
konsekvenser for naturmangfoldet og dermed heller ingen belastning for økosystemet. Nml. §§ 11 og 12 vil derfor
ikke ha relevans for saken.
Statsforvalterens vurderinger og vilkår
Kommunen har anbefalt at søknaden innvilges som omsøkt. I følge skograpport hentet fra Kilden-Nibio er det ikke
registrert spesielle miljøverdier innafor driftsområdet, men det er registrert kulturminner i form av fangstgroper og
fangstanlegg ved Badjevuopphevarri.
Finnmarkseiendommen må sikre at kulturminnene ivaretas ved drift i området. Søknaden er vurdert som
tilskuddsberettiget. Det bevilges et tilskudd på kr 22500,- i driftstilskudd til helmekanisert tynning.
Skjema LDIR-930B skal brukes ved anmodning om utbetaling av tilskuddet. Driftskostnad og antall fastmassekubikk
framdrevet virke må dokumenteres ved anmodning om utbetaling. Tilskudd under 2000 kr utbetales ikke.
Søker har opplysningsplikt ihht. § 9 i Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket

2020. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom det er gitt feil opplysninger som har dannet
grunnlag for utbetaling av tilskuddet, jf § 10 i forskriften.
Oversikt over feltene som inngår i søknaden, detaljer for beregning av tilskudd knyttet til det enkelte feltet:
Felt
Badjevuophevarri
Vilkår:

Antall
750

Areal
918

Driftskostnad
202 500

Status
Godkjent som omsøkt

Beregning av tilskudd:
Totalt godkjent antall (volum):
Totalt godkjent driftskostnad:
Innslagspunkt for tilskudd (terskelverdi):
Tilskuddssats (%):
Bevilget tilskudd:

750
202 500
230
75
22 500

Siste frist for å anmode om sluttutbetaling av tilskudd er 1. mars 2021. Tilskudd som ikke er benyttet innen denne
fristen blir inndratt. Utbetalt tilskudd kan helt eller delvis kreves tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet
endres.
Tilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført, og krav om utbetaling skal sendes til Karasjok kommune sammen
med dokumentasjon av reell driftskostnad og antall fastmassekubikk framdrevet rundvirke eller energivirke. Andre
krav om dokumentasjon kan være angitt i avsnittet «vilkår» på første side i dette vedtaksbrevet.
Klageadgang
Dere kan klage på dette vedtaket til Landbruksdirektoratet, jf. reglene i forvaltningsloven kap. 6. Klagen sendes til
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, som vil sende saken videre til Landbruksdirektoratet dersom
vedtaket ikke omgjøres. Klagefristen er tre uker etter at dere har mottatt dette brevet. Dere kan også be om å få se
dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19.

Med hilsen
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

Saksbehandler: Helge Molvig

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.

