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Skogsstyrelsens föreskrifter om stöd för
kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk
beslutade den 14 oktober 2008

SKSFS 2008:3
Utkom från trycket
den 24 oktober 2008

Sakord: Landsbygdsprogrammet

Skogsstyrelsen föreskriver, med stöd av 1 kapitlet 12 och 33 §§
förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och
efter samråd med Statens jordbruksverk och de organisationer som har
representanter i övervakningskommittén, följande.

Föreskrifternas tillämpningsområde
1 § Denna författning gäller stöd för kompetensutvecklingsinsatser för ett
hållbart skogsbruk enligt 6 kapitlet 1 § förordningen (2007:481) om stöd
för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
2 § Denna författning kompletterar
1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 1,
2. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska
jordbruksfonden
för
landsbygdsutveckling
(EJFLU)2,
3. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7
december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i
samband med stöd för landsbygdsutveckling3,
4. förordning
(2007:481)
om
stöd
för
landsbygdsutvecklingsåtgärder.
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Grundläggande krav för ansökan om stöd och för ansökan om
utbetalning
3 § En ansökan ska göras skriftligen på de blanketter och inlämnas inom
den tid som Skogsstyrelsen har fastställt och innehålla de uppgifter som
framgår av blanketterna. Detsamma gäller uppgifter som senare ändras
eller tillförs en ansökan. Uppgifter som inte påverkar ansökt stödbelopp
eller det belopp som ska utbetalas får dock lämnas på annat sätt om
Skogsstyrelsen medger det.
En ansökan ska lämnas in i original och vara undertecknad av
sökanden, ombud eller behörig firmatecknare för sökanden.
4 § För att en ansökan ska anses inkommen ska den ha lämnats på
blankett som Skogsstyrelsen fastställt. En ansökan via telefax eller e-post
anses inkommen om originalet lämnas in i nära anslutning till detta.
5 § En ansökan får kompletteras inom den tid som Skogsstyrelsen
bestämmer.

Ansökan om utbetalning av stöd
6 § Ansökan om delutbetalning får inges högst det antal gånger som
fastställts i beslutet om stöd.
Ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till Skogsstyrelsen
senast den dag som har fastställts i beslutet om stöd.
Om en ansökan om slututbetalning kommer in till Skogsstyrelsen efter
den dag som fastställts i beslutet om stöd, ska stödbeloppet minskas.
Minskning ska göras med en procent per arbetsdag jämfört med det
stödbelopp som stödmottagaren skulle ha haft rätt till om ansökan hade
lämnats in i rätt tid. Om förseningen överstiger 25 kalenderdagar ska
ansökan avvisas.
Om förseningen enligt andra stycket beror på force majeure eller
andra exceptionella omständigheter ska minskning av stödbeloppet eller
avvisning inte göras.
Fall av force majeure och exceptionella omständigheter ska anmälas
skriftligen till Skogsstyrelsen inom tio arbetsdagar från den tidpunkt då
stödmottagaren är i stånd att göra detta.
7 § En begäran om ändring av ett beslut om stöd ska ha kommit in senast
den dag som ansökan om slututbetalning ska lämnas för att kunna
beaktas.
8 § Stöd får inte lämnas för
1. en kostnad som avser en aktivitet som är påbörjad före det datum
ansökan om stöd kommit in till Skogsstyrelsen,
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2.

en kostnad som är betalad före det datum ansökan om stöd
kommit in till Skogsstyrelsen.

Stöd för köp av utbildning m.m.
9 § Stöd får lämnas för
1. deltagaravgifter,
2. kurslitteratur,
3. reskostnad vid aktivitet som varar längre än en dag,
4. övernattningskostnad vid aktivitet som varar länge än en dag.
10 § Utöver vad som framgår av 8 § får stöd inte lämnas för
1. egen nedlagd tid,
2. deltagaravgifter i den mån dessa motsvarar kostnader hos
anordnaren som denne beviljats stöd för.

Stöd för anordnande av kompetensutvecklingsåtgärder
11 § Stöd får lämnas till kostnader som avser projektet. Projektet får
medfinansieras med stöd från annan offentlig myndighet eller institution.
Stödet från Skogsstyrelsen och övrigt stöd får dock inte överstiga de
totala kostnaderna.
12 § Stöd får, utöver vad som framgår av 8 §, inte lämnas för
1. hyres- eller leasingutgifter som omfattas av avtal som innehåller
ett restvärde eller en rätt för leasingtagaren att förvärva
leasingobjektet, eller för den del av leasingkostnaderna som
överstiger varans inköpspris,
2. kostnader för gåvor,
3. kostnader för att upprätta en ansökan,
4. kostnader för tid som deltagare avsätter för en aktivitet,
5. kostnader som täcks av deltagaravgifter,
6. kostnader för privat boende och
7. investeringar.

Ny aktör
13 § Om den som ansökt om eller beviljats stöd önskar överföra ansökan
eller stödet till annan enligt överenskommelse dem emellan, ska båda
parter lämna in en gemensam begäran om detta till Skogsstyrelsen.
En förutsättning för att en ny aktör ska få ta över beviljat stöd för viss
insats är, att denne visar att han har goda förutsättningar att genomföra
insatsen på ett bra sätt.
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Av den gemensamma begäran ska det framgå att övertagaren åtar sig att
följa de regler som gäller för stödet. Om det är fråga om övertagande av
beviljat stöd, ska det av den gemensamma begäran även framgå att
övertagaren åtar sig att följa villkoren i det ifrågavarande beslutet.

Återkallelse av beslut
14 § Skogsstyrelsen har rätt att återkalla beslut om stöd om synnerliga
skäl föreligger.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2008.
2.Genom författningen upphävs Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS
2007:7)
om
projektstöd
till
aktörer
som
anordnar
kompetensutvecklingsinsatser för ett hållbart skogsbruk.
3. I fråga om ansökningar som inkommit före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.
________

LENA HÄLL ERIKSSON

Göran Öster
(Enheten för juridik,
upphandling och
registratur)
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