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RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD 
TIL DRIFT MED TAUBANE, HEST O.A. 

Vedtatt av Fylkesmannen i Telemark 8. mars 2007 med hjemmel i Forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 
04.02.2004, sist endret ved forskrift 01.01.2009.  Retningslinjene er revidert 24.01.2014 av 
Fylkesmannen i Telemark. 

 

Sentrale forskrifter 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket inneholder bl.a. følgende om 
tilskudd til drift med taubane, hest o.a., jf. forskriftens § 3, § 7 og § 9.: 

- Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a.. 

- Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. 

- I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav 
om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Levende Skogs standarder.  

- Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak, vilkårene må være 
i samsvar med det tiltakenes formål. 

- Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra prioritering av 
tilskudd. 

- For søknader om tilskudd til drift med hest. o.a. avgjør Fylkesmannen kravet til 
søknadsprosedyre. 

 

Behandling og prioritering av søknadene skal samtidig foregå ut fra forskriftens formål, jf. § 1 
i forskriften som inneholder følgende:  

”Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og 
lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som 
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir 
ivaretatt og videreutviklet.” 
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Retningslinjer i Telemark for tilskudd til drift med taubane, hest o.a.  

Fylkesmannen i Telemark legger følgende retningslinjer til grunn for prioritering av søknader 
om tilskudd til drift med taubane, hest o.a., jf. forskriftens § 3: 

1. Tilskuddssats for drift med tung taubane 
For drift med tung taubane kan det gis tilskudd inntil kr 90 pr m3 framdrevet 
tømmer. 

2. Tilskuddssats for drift med lett taubane 
For drift med lett taubane kan det gis tilskudd inntil 60 kr pr m3 framdrevet tømmer. 

3. Driftsområde for taubane 
Det er et vilkår at tømmeret det gis tilskudd til drives ut fra bratt og vanskelig terreng 
eller bæresvak mark og som ut fra de driftstekniske forhold bør drives ut med 
taubane. 

4. Tilskuddssats for drift med hest 
For drift med hest kan det gis tilskudd med inntil kr 90 pr m3 framdrevet tømmer. 

5. Annet 
Søknader om tilskudd til vekslende driftssystem (fløting og annen nødvendig skifte av 
transportmiddel) kan gis tilskudd med inntil 60 kr pr m3. 

Søknader om tilskudd til lang terrengtransport o.a. vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

6. Søknad og utbetaling 
Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. fylles ut på skjema SLF-916 fra 
Statens landbruksforvaltning, jf. link til skjema SLF-916. Ved større drifter og behov 
for forhåndstilsagn, sendes søknadsskjema inn før gjennomføring av driften og fylles 
ut på nytt ved anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd. 

 

 

Behandling av søknader 
Fylkesmannen tar sikte på å behandle søknader fortløpende etter hvert som de kommer inn. 

Dispensasjon 
Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene. 

Klage 
Vedtak av Fylkesmannen kan påklages til Statens landbruksforvaltning, jf. forskriftens § 11 og 
forvaltningsloven. 
 
 
 
Revidert 24.01.2014 
Fylkesmannen i Telemark 

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=&servicekey=9472

