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Sakord: Statliga stöd
Skogsstyrelsen föreskriver med stöd av 17 § förordningen (2010:1879) om stöd
till vissa åtgärder inom skogsbruket, i fråga om Skogsstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket1,
dels att 7a, 9 och 15 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1a, 3, 8, 10–10 a och 12–13 a §§ ska ha följande lydelse, och
dels att rubrikerna närmast före 1 och 17 §§ ska ha följande lydelse.
Dessutom beslutar Skogsstyrelsen
dels att de allmänna råden till 9 § ska upphöra att gälla,
dels att de allmänna råden till 3 och 13 §§ ska ha följande lydelse, och
dels att det ska införas ett nytt allmänt råd till 10 §.
Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha följande lydelse
från och med den dag då denna författning träder ikraft.
Gemensamma villkor
1 § Stöd lämnas endast till aktiva åtgärder på skogsmark och träd- och buskmark
samt i eller intill vattenmiljöer som berör sådana områden. Begreppen skogsmark
och träd- och buskmark har samma betydelse som i 2 § skogsvårdslagen
(1979:429). (SKSFS 2014:3).
1 a § Stöd lämnas inte för en åtgärd som är påbörjad innan ansökan om stöd
inkommit till Skogsstyrelsen. (SKSFS 2016:1).
2 § Som villkor för stöd gäller att åtgärden utformas så att den inte skadar
särskilda värden i natur- eller kulturmiljön eller något annat starkt allmänt
intresse.
3 § I godkända kostnader får endast inräknas skäliga kostnader för det arbete som
ska utföras och för det material som ska användas.
För eget arbete gäller av Skogsstyrelsen godkänd kostnad vid tidpunkten för
inkommen ansökan om stöd. Med eget arbete avses arbete som utförs av
stödmottagare som är privatperson eller bedriver verksamhet som enskild firma
och dennes familjemedlemmar som är 16 år eller äldre. I de fall ett handelsbolag
eller kommanditbolag är stödmottagare är arbete som utförs av delägare eget
arbete.
Kostnader i form av mervärdesskatt berättigar till stöd endast i de fall då
stödmottagaren inte har avdragsrätt för den ingående mervärdesskatten.
(SKSFS 2016:1).
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Allmänna råd till 3 §
Som nivå för skäliga kostnader kan Skogsstyrelsens riktvärden för olika arbeten
och material användas som hjälp. Högre kostnadsnivå än dessa riktvärden bör
särskilt motiveras i ansökan om stöd.
Kostnader för maskinella och manuella arbeten bör i ansökan om stöd anges
som antal timmar och kronor per timme. (SKSFS 2016:1).
Grundläggande krav för ansökan om stöd och för ansökan om
utbetalning av 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.
En begäran om ändring av ett beslut om stöd ska göras skriftligen. En sådan
begäran ska ha kommit in senast den dag som arbetet ska vara avslutat enligt
beslutet om stöd för att kunna beaktas. En muntlig begäran inom samma tid
godtas som en begäran gjord i rätt tid om den bekräftas skriftligen inom fem
arbetsdagar. (SKSFS 2014:3).
5 § En ansökan ska lämnas in i original och vara undertecknad av sökanden,
ombud med fullmakt 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 inom fem arbetsdagar. (SKSFS 2014:3).
6 § En ansökan får kompletteras inom den tid som Skogsstyrelsen bestämmer.
7 § Till ansökan om stöd ska en karta i skala 1:20 000 eller större skala bifogas
där de områden som ska åtgärdas är markerade.
7 a § har upphävts genom (SKSFS 2016:1).
Ansökan om utbetalning av stöd
8 § Mottagaren av ett stöd ska till Skogsstyrelsen i en ansökan om utbetalning
redovisa de åtgärder och kostnader som stödet avser. Kostnader behöver inte
redovisas för åtgärder med fast ersättning. Stödet betalas ut efter att redovisningen
och de åtgärder stödet avser har godkänts av Skogsstyrelsen.
Om det finns särskilda skäl får del av stödet betalas ut dessförinnan.
Om en ansökan om utbetalning kommer in senare än tre månader efter det
datum som fastställts i beslutet om stöd ska ansökan avvisas.
Om förseningen enligt andra stycket beror på force majeure eller andra
exceptionella omständigheter ska avvisning inte 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
inom fem arbetsdagar. (SKSFS 2016:1).
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Stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder
9 § har upphävts genom (SKSFS 2016:1).
Allmänna råd till 9 § har upphört gälla genom (SKSFS 2016:1).
10 § För anläggning av lövskog på före detta jordbruksmark lämnas stöd med
50 procent av godkända kostnader för åtgärden. För övriga åtgärder lämnas stöd
med 70 procent av godkända kostnader för åtgärden. Med övriga åtgärder avses
sådana som bidrar till miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Stöd till att ta ned och forsla bort nätstängsel med en höjd av minst
160 centimeter lämnas med 20 kronor per löpmeter.
Stöd till att röja, rensa upp och märka stig eller vandringsled lämnas med
10 kronor per löpmeter.
Stöd lämnas inte för åtgärder med ett beräknat stödbelopp understigande
5 000 kronor om det inte finns särskilda skäl. (SKSFS 2016:1).
Allmänna råd till 10 §
För särskilda skäl krävs att åtgärderna har ett stort allmänt intresse. Det kan
exempelvis vara enstaka träd eller mindre kulturmiljöer med mycket höga värden
samtidigt som stödberättigande åtgärder i övrigt saknas på sökandes fastigheter.
(SKSFS 2016:1).
10 a § Omprövning av stöd kan endast beviljas för kostnader som höjer
stödbeloppet med minst 2 000 kronor. (SKSFS 2016:1).
11 § Om stödmottagaren inom tio år från det att stödet betalades ut, vidtar
åtgärder som i väsentlig utsträckning motverkar syftet med stödet, ska stödet helt
eller delvis betalas tillbaka.
Stöd för ädellövskogsbruk
12 §2 Med ädla lövträd och ädellövskog avses detsamma som i 22–23 §§
skogsvårdslagen (1979:429). (SKSFS 2016:1).
13 § Stöd för att skapa och vårda ädellövskog lämnas för:
1. Fullständiga åtgärder för att anlägga ädellövskog och annan vård av
ädellövskog än sådan röjning som avses i andra punkten, med 80 procent
av godkända kostnader för åtgärden.
2. Röjning av plantskog eller ungskog med 60 procent av godkända kostnader
för åtgärden.
3. Stöd till att ta ned och forsla bort nätstängsel med en höjd av minst
160 centimeter lämnas med 20 kronor per löpmeter.
4. Stöd till uppsättning av 2 meters nätstängsel av metall kring
ädellövföryngring lämnas med 80 kronor per löpmeter.
Stöd lämnas inte för åtgärder med ett beräknat stödbelopp understigande
5 000 kronor om det inte finns särskilda skäl. (SKSFS 2016:1).
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Allmänna råd till 13 §
Som särskilda skäl räknas exempelvis angelägen annan vård av ädellövskog som
lagning av stängsel, gräsrensning eller hjälpplantering. Det kan även vara
markberedning eller röjningsåtgärder i mindre bestånd. (SKSFS 2016:1).
13 a § Omprövning av stöd kan endast beviljas för kostnader som höjer
stödbeloppet med minst 2 000 kronor. (SKSFS 2016:1).
14 § Med fullständiga åtgärder för att anlägga ädellövskog avses alla åtgärder
såsom markberedning, plantering och stängsling. Med annan vård av ädellövskog
avses t.ex. hjälpplantering, gräsrensning, stängselvård och klippning av klykor så
att ett godtagbart plantbestånd ska anses säkerställt. Röjning av plantskog eller
ungskog ingår inte i begreppet fullständiga åtgärder för att anlägga ädellövskog.
Med röjning av plantskog eller ungskog avses utglesning som utförs efter det
att föryngringen av ädellöv är säkerställd om diametern på röjda träd i allmänhet
understiger 10 cm i brösthöjd och inget uttag av massaved eller timmer sker.
(SKSFS 2014:3).
15 § har upphävts genom (SKFS 2016:1).
16 § Stödet ska helt eller delvis betalas tillbaka om stödmottagaren inom tio år
från det att stödet betalades ut:

underlåter att vidta fullständiga åtgärder för att anlägga eller vårda
ädellövskogen eller,

vidtar åtgärder som hindrar beståndet att utvecklas till ädellövskog.
(SKSFS 2014:3).
Byte av stödmottagare
17 § 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 den som övertar ansökan 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 den som
övertar stödet åtar sig att följa villkoren i det ifrågavarande beslutet.
Undantag
18 § Om det finns särskilda skäl kan Skogsstyrelsen medge undantag från
bestämmelserna i denna författning.
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna författning3 träder i kraft den 1 maj 2011.
--------------------Denna författning4 träder i kraft den 1 juli 2014.
--------------------Denna författning5 träder i kraft den 15 januari 2017.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.

HERMAN SUNDQVIST

Anders Frisk
(Enheten för områdesskydd och
ekonomiska stöd)

SKSFS 2011:2
SKSFS 2014:3
5
SKSFS 2016:1
3
4

5

