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Skogsstyrelsens föreskrifter om stöd till
insatser på skogsområdet;
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Utkom från trycket den
22 februari 2012

beslutade den 17 februari 2012.
Sakord: stöd till skogsbruket
Skogsstyrelsen föreskriver med stöd av 21 § förordning (2012:31)
om stöd till insatser på skogsområdet följande.

Inledande bestämmelser
1 § Som villkor för stöd gäller att åtgärder utformas så att de inte skadar särskilda
värden i natur- eller kulturmiljön eller något annat starkt allmänt intresse.
2 § I godkända kostnader får endast inräknas skäliga kostnader för åtgärderna.
Kostnader i form av mervärdesskatt berättigar till stöd endast i de fall då
stödmottagaren inte har avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten.
3 § Stöd lämnas endast för åtgärder vars beräknade stödberättigande kostnader
sammanlagt uppgår till minst 30 000 kronor.

Grundläggande krav för ansökan om stöd
4 § En ansökan ska göras skriftligen på de blanketter 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.
5 § En ansökan ska lämnas in i original och vara undertecknad av sökanden,
ombud eller behörig firmatecknare för sökanden.
För att en ansökan ska anses giltig 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.
6 § En ansökan får kompletteras inom den tid som Skogsstyrelsen bestämmer.
7 § Sökanden ska på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Skogsstyrelsen
anser nödvändiga för att kunna ta ställning till ansökan.

Omprövning av beslut
8 § En begäran om ändring av ett beslut om stöd ska ske skriftligen och ha
kommit in senast den dag då projektet enligt villkoren i stödbeslutet ska vara
avslutat för att kunna beaktas. En muntlig begäran inom samma tid godtas som en
begäran gjord i rätt tid om den bekräftas skriftligen i nära anslutning till detta.
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Slutrapport
9 § Stödmottagaren ska lämna in en skriftlig slutrapport inom tre månader efter
det att projektet enligt villkoren i stödbeslutet ska vara avslutat. Slutrapporten ska
lämnas på de blanketter som Skogsstyrelsen har fastställt och innehålla de
uppgifter som framgår av blanketterna.

Utbetalning av stöd
10 § Stöd utbetalas i samband med att stödet beviljas. Skogsstyrelsen får hålla
inne del av stödbeloppet tills slutredovisningen har godkänts av Skogsstyrelsen.

Återkrav
11 § Om slutrapporten inte har kommit in inom tre månader efter det datum som
fastställts i beslutet om stöd, om den lämnas in efter detta datum eller om
slutrapporten inte kan godkännas, ska beslutet om stöd helt eller delvis upphävas
och utbetalt belopp ska återkrävas till den del stödet har upphävts.
Om förseningen enligt första stycket beror på force majeure eller andra
exceptionella omständigheter ska inte beslutet upphävas och återkrav ske under
förutsättning att dessa omständigheter anmäls skriftligen till Skogsstyrelsen inom
tio arbetsdagar från den tidpunkt då stödmottagaren är i stånd att göra detta. En
muntlig anmälan inom samma tid godtages som en anmälan gjord i rätt tid om den
bekräftas skriftligen i nära anslutning till detta.

Ny aktör
12 § 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.
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.

Undantag
13 § Om det finns särskilda skäl kan Skogsstyrelsen medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
Denna författning träder i kraft den 1 mars 2012.

MONIKA STRIDSMAN
Göran Öster
(Enheten för lag och områdesskydd)
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