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BRA ATT VETA OM BIDRAG SÄRNA
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Särna-Idre Besparingsskog ger bidrag till delägare 
i olika form varje år. Detta hade inte varit möjligt 
om inte våra förfäder varit förutseende och bildat  
Särna-Idre Besparingsskog 1879. Dagens verksam-
het bygger på flera generationers arbete. Det är våra 
förfäder som skapat det vi idag kan skörda.

Den ekonomiska vinsten från olika verksamhets-
grenar återförs till delägare och till bygden. Bidragen 
som delas ut är vinsten från Besparingsskogens 
verksamhet och bidragens art och storlek varierar 
från år till år. Det är framför allt skogsvårdsbidrag, 
vägbidrag och jordbruksbidrag.

Det är Särna och Idre jordägarnämnder som för-
delar bidragen.

Övergripande mål för bidragsverksamheten inom 
Särna-Idre Besparingsskog är att eftersträva bästa 
möjliga nytta enligt vad som anges i reglementet:
15 §
Inkomst som inte är kapitalinkomst enligt 17 § lagen 
( 1952 :167 ) om allmänningsskogar i Norrland och Da-
larna skall efter jordägarstämmans beslut tas i anspråk för 
följande ändamål:

1.1. För betalning av kostnader för besparingsskogens 
förvaltning, vård och nyttjande.

1.2. För inköp av mark för besparingsskogens utvidgning i 
den mån kapitalinkomst inte finns att tillgå.

1.3. För främjande av jord- och skogsbruket med binäring-
ar inom Särna och Idre socknar, anläggning och förbätt-
ring av vägar eller för annat ändamål, som är till gagn 
för delägarna eller hela befolkningen i socknarna. Beslut 
om bidrag för respektive socken skall vara fördelat i storlek 
i förhållande till respektive sockens totala delaktighetstal 
enligt § 1.

För samtliga bidrag gäller att:
Vid tveksamhet huruvida ansökan uppfyller 
Jordägarnämndens avsikt med bidraget, kan och 
ska, utbetalning skjutas upp, tills de faktiska om-
ständigheterna utretts ytterligare, och nämnden, 
eller den som nämnden utsett, tagit ställning till 
om bidraget skall betalas ut. Vid upprepade fel-
aktiga eller uppenbart vilseledande ansökning-
ar kan sökanden stängas av från framtida stöd. 
Framkommer missförhållanden efter att bidrag 
betalats ut kan återbetalningskrav komma att stäl-
las. Jordägarnämnden har alltid tolkningsföreträde 
avseende om och hur bidrag skall betalas ut.
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Näringsbidrag
skogsbruk Särna

RÖJNING
Bidrag till ungskogsröjning ( huggningsklasserna 
R1 och R2 enligt aktuell skogsbruksplan eller en-
ligt Skogsstyrelsens rekommendation ) med 100 % 
av kostnaden. Röjningen skall dock omfatta minst 
500 röjda stammar per ha. Röjning skall anmälas 
fyra veckor i förväg för besiktning och prissättning.

OBS! Delägare som önskar erhålla röjningsbi-
drag år 2020, skall anmäla detta senast den 30 
september 2019.

Hur går jag tillväga?
Karta och avdelningsbeskrivning för det aktuella 
objektet skickas till Skogsstyrelsen ( kopieras från 
skogsbruksplanen ) Namn, adress och telefonnum-
mer  till markägaren bifogas. Även personnummer 
samt bankkonto skall anges för att bidraget sena-
re skall kunna betalas ut. Skogsstyrelsen prissätter 
därefter objektet och skickar antingen tillbaka ett 
traktdirektiv med fastställt pris till markägaren 
eller direkt till en röjningsentreprenör om mar-
kägaren valt att arbetet skall utföras av sådan. När 
arbetet är slutfört skriver markägaren / entrepre-
nören under traktdirektivet samt skickar detta till 
Skogsstyrelsen.

Där entreprenör utfört arbetet skall fakturan 
adresseras till: Särna Jordägarnämnd c / o SIB, 
Särnavägen 117A, 790 90 Särna men den skickas till 
Skogsstyrelsen: Ribbholmsv. 9, 796 31 Älvdalen.

Skogsstyrelsen utför kvalitetskontroll av arbetet, 
godkänner och lämnar därefter fakturan vidare för 
utbetalning av Jordägarnämnden.

HYGGESRENSNING
Bidrag till hyggesrensning, förrensning med 75 % 
av kostnaden för områden där behov föreligger och 
redovisas i hyggesanmälan.
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Samtliga skogsvårdsåtgärder, gäller en-
dast åbodelningsmark, ersätts med max 
30 000 kr per skogsägare och år. Dessa 
bidrag utbetalas efter av Besparingssko-
gen prissatta, förbesiktigade, avsynade 
och godkända skogsvårdsåtgärder.

Den 31 januari är sista inlämningsdag 
för fakturor och bidragsansökningar 
gällande året innan.

Vid bedömning av bidragets begränsning 
per fastighet/ägare och år betraktas 
aktiebolag, oskiftat dödsbo och annan 
samägande-form som en skogsägare. 

Max bidrag per ägare gäller oavsett an-
talet fastigheter registrerade på samma 
ägare.
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Hur går jag tillväga?
Karta och avdelningsbeskrivning för det aktuella 
objektet ( kopieras från skogsbruksplanen ) skick-
as till: Skogsstyrelsen, Ribbholmsvägen 9, 796 31 
Älvdalen.

Namn, adress och telefonnummer till mar-
kägaren bifogas. Även personnummer samt 
bankkonto skall anges för att bidraget senare 
skall kunna betalas ut. Skogsstyrelsen prissätter 
därefter objektet och skickar antingen tillba-
ka ett traktdirektiv med fastställt pris till mar-
kägaren eller direkt till en röjningsentreprenör 
om markägaren valt att arbetet skall utföras av 
sådan ( markägaren väljer entreprenör ). När arbe-
tet har slutförts av markägaren skriver markäga-
ren under traktdirektivet samt skickar detta till 
Skogsstyrelsen.

När arbetet har utförts av entreprenör faktu-
rerar denne markägaren för arbetet. Markägaren 
skickar sedan en kopia på den betalda fakturan 
till Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen utför kvalitetskontroll av arbe-
tet, godkänner och lämnar därefter fakturan vi-
dare för utbetalning av Jordägarnämnden.

MARKBEREDNING
Bidrag till markberedning med 75 % av kost-
naden. För erhållande av bidrag till mark-
beredning skall samordning ske genom Be-
sparingsskogens personal. Kontakta Jan Norell 
på Älvdalens Besparingsskogs kontor i Älvdalen. 
Tfn: 0251 - 59 74 73

Anmälan av markberedning och förbeställ-
ning av plantor skall göras senast den 28 febru-
ari samma år som åtgärden ska utföras.

För att bidrag ska erhållas ska blanketten 
”Markberedning och Plantering” ifyllas.

Max kostnad för markberedning:
• under 5 ha 2 000 kr / ha
• över 5 ha 1 800 kr / ha

PLANTERING OCH FRÖSÅDD
Bidrag till plantor, plantering, frö och sådd med 
75 % av kostnaden. Planteringen och sådden skall 
utföras enligt skogsvårdslagen §§ 5 och 6. Bidrag 
utbetalas med 75 % av 2,20 kr per planterad planta. 
Max 2 300 plantor / ha. För att bidrag ska erhållas ska 
blanketten ”Markberedning och Plantering ifyllas.

Hur går jag tillväga?
Kopia på betald plantfaktura samt karta över ob-
jektet samt avdelningsbeskrivning skickas till:
Skogsstyrelsen, Ribbholmsv. 9, 796 31 Älvdalen.

Namn, adress, personnummer samt bankkonto 
bifogas också. Där entreprenör anlitats för plante-
ring skall markägaren faktureras för planteringen. 
Skogsstyrelsen utför sedan kvalitetskontroll av ut-
fört arbete samt gör klart med bidraget för utbetal-
ning av Jordägarnämnden. Bidrag betalas ut med 
75 % av 2,20 kr per planterad planta.

RÅGÅNGSUPPTAGNING
Bidrag till rågångsupptagning med 75 % av kost-
naden på skiften markerade i skogsbruksplanen. 
Max bidragsgrundande kostnad för rågångsupp-
tagning är 2 000 kr / km. Bidrag betalas ut med 
1 500 kr per kilometer när markägaren själv utför 
arbetet. Markägaren skall faktureras för kostnaden. 
Arbetet skall inkludera röjning / rensning, målning, 
framtagning av rösen, rågångspålar, samt uppsätt-
ning av desamma i alla hörn, rösen och bilvägs-
passager. Andra kostnader som kan härröras till rå-
gångsupptagningen ersätts ej. Markägaren ansvarar 
för kontakter med rågrannar.
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Hur går jag tillväga?
Karta där aktuella rågångar är markerade skickas till: 
Skogsstyrelsen Ribbholmsv. 9, 796 31 Älvdalen.

Skogsstyrelsen mäter upp längden på rågång-
en / rågångarna och skickar därefter tillbaka ett 
traktdirektiv samt instruktioner för arbetets ut-
förande. Efter slutfört arbete skickas det under-
skrivna traktdirektivet till Skogsstyrelsen. Namn, 
adress, personnummer samt bankkonto bifogas 
också. Skogsstyrelsen utför sedan kvalitetskontroll 
av utfört arbete samt gör klart med bidraget för 
utbetalning av Jordägarnämnden.

SKOGSBRUKSPLAN
Du som har en licens på programmet pcSKOG 
Gård har vartefter fått nya CD-skivor från  
pcSKOG med den senaste programversionen. 
Detta kallas avtalsservice och innebär också fri sup-
port och hjälp med programmet. Det innebär ock-
så att dina uppdateringar av din skogsbruksplan 
sparas centralt, som en slags back up.

AVTALSSERVICE
Om du vill ha avtalsservice för din programlicens 
behöver du själv aktivt beställa detta. Avtalsservice är 
fri support på telefon, fjärrstyrning eller e-post under 
kontorstid. Det gör du genom att ringa: support-
numret eller växeln. Du kommer då att få den se-
naste versionen skickad till dig. Det kostar 1 100 kr. 
Du betalar fakturan och lämnar sedan fakturan och 
betalningsbevis till receptionen på Älvdalens respek-
tive Särna - Idre Besparingsskogar. Besparingsskogen 
ersätter din kostnad ( inte momsen ) och summan 
betalas ut till ditt registrerade konto.

Avtalsservice
pcSKOG
Tfn: 046 -15 95 66
Växel: 046 -15 95 60
måndag-fredag 8.00 -16.00
E - post: info@pcskog.se, www.pcskog.se

AJOURHÅLLNING
Om du vill ha din skogsbruksplan ajourhållen och 
uppräknad med årlig tillväxt med mer kontaktar du 
Hans Dung, DSK SKOG AB. Besparingsskogen 
betalar de två första timmarna. Varje skogsbruks-
plan är berättigad detta bidrag en gång per år. Om 
du inte väljer att ha avtalsservice med pcSKOG 
ersätter Besparingsskogen i stället ett utskrivet ex-
emplar av skogsbruksplanen som skickas med post 
hem till markägaren i brev utan pärm. DSK SKOG 
AB fakturerar markägaren direkt eventuellt över-
skjutande timmar och tilläggsprodukter som till 
exempel genomgång av skogsbruksplanen, pärm 
och paketporto, beställt fältbesök med mer.

Ajourhållning
Hans Dung DSK Skog
Tfn: 070 - 577 03 48
E - post: h.dung@dskskog.se

För delägare i Särna-Idre Besparingsskog räknas 
ersättning för Avtalsservice och Ajourhållning in i 
den beslutade ersättningen för skogsvårdsåtgärder.
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Näringsbidrag
jordbruk Särna

GÖDNING OCH UTSÄDE
Av anslaget till jordbruk ”gödning och utsäde” ut-
går bidrag med 50 % av redovisat underlag, kost-
nad exkl. mervärdeskatt. Bidrag utbetalas med in-
lämnadfakturakopia som underlag.

JORDBRUKSKALK
Bidrag till jordbrukskalk utgår med 100 % av redo-
visad kostnad exkl. mervärdeskatt.

VETERINÄRKOSTNADER
Bidrag till veterinär utgår med 75 % av redovisad 
kostnad exkl mervärdeskatt gäller ej häst och hund.

DJURBIDRAG
Kor 550 kr / djur och år.
Kalvar, får och getter 220 kr/  djur och år.
För att bidrag ska erhållas ska blanketten 
”Djurbidrag” ifyllas.

Övriga bidrag
Särna

ADMINISTRATIONSBIDRAG
Administrationsbidrag utgår till bysamfällighet-
sföreningarna. Bidraget utbetalas efter redovis-
ning av föregående års räkenskaper och fören-

ingens sammansättning. Administrationsbidrag 
som anslagits för verksamhetsåret 2018 skall av 
samfällighetsförvaltningen vara uttagna senast 
2019 -12 -31. Om så icke sker återgår för året av-
satt bidrag i ny räkning.

FÖRENINGSBIDRAG
Idrotts- och föreningsverksamhet i Särna och Idre 
har möjlighet att söka bidrag till sin verksamhet 
från Besparingsskogen. Anslag utgår i första hand 
till ungdomsverksamhet.
För att bidrag ska erhållas ska blanketten 
”Ansökan Föreningsbidrag” ifyllas och lämnas 
senast den 23 / 8 2019 till Besparingsskogens kon-
tor i Särna.

För ansöknings- och redovisningsblanketter:
Ta del av dem på www.besparingsskogen.se och 
blanketter. Den 31 januari är sista inlämnings-
dag för fakturor och förrättningsunderlag från 
veterinär samt apotekskvitton daterade året 
innan.
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Växel: 0253-100 07
E-post: info@besparingsskogen.se
Post- och besöksadress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna
webb: www.besparingsskogen.se
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BRA ATT VETA OM BIDRAG IDRE
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Särna - Idre Besparingsskog ger bidrag till del-
ägare i olika form varje år. Detta hade inte varit-
möjligt om inte våra förfäder varit förutseende och 
bildat Särna - Idre Besparingsskog 1879. Dagens 
verksamhet bygger på flera generationers arbete. 
Det är våra förfäder som skapat det vi idag kan 
skörda.

Den ekonomiska vinsten från olika verksamhets-
grenar återförs till delägare och till bygden. Bidragen 
som delas ut är vinsten från Besparingsskogens 
verksamhet och bidragens art och storlek varierar 
från år till år. Det är framför allt skogsvårdsbidrag, 
vägbidrag och jordbruksbidrag.

Det är Särna och Idre jordägarnämnder som för-
delar bidragen.

Övergripande mål för bidragsverksamheten inom 
Särna - Idre Besparingsskog är att eftersträva bästa 
möjliga nytta enligt vad som anges i reglementet:
15 §
Inkomst som inte är kapitalinkomst enligt 17 § lagen 
( 1952 : 167 ) om allmänningsskogar i Norrland och Da-
larna skall efter jordägarstämmans beslut tas i anspråk för 
följande ändamål:

1.1. För betalning av kostnader för besparingsskogens 
förvaltning, vård och nyttjande.

1.2. För inköp av mark för besparingsskogens utvidgning i 
den mån kapitalinkomst inte finns att tillgå.

1.3. För främjande av jord- och skogsbruket med binäring-
ar inom Särna och Idre socknar, anläggning och förbätt-
ring av vägar eller för annat ändamål, som är till gagn för 
delägarna eller hela befolkningen i socknarna. Beslut om 
bidrag för respektive socken skall vara fördelat i storlek

i förhållande till respektive sockens totala delaktighetstal 
enligt § 1.

För samtliga bidrag gäller att:
Vid tveksamhet huruvida ansökan uppfyller 
Jordägarnämndens avsikt med bidraget, kan och 
ska, utbetalning skjutas upp, tills de faktiska om-
ständigheterna utretts ytterligare, och nämnden, 
eller den som nämnden utsett, tagit ställning till 
om bidraget skall betalas ut.

Vid upprepade felaktiga eller uppenbart vilsele-
dande ansökningar kan sökanden stängas av från 
framtida stöd. Framkommer missförhållanden 
efter att bidrag betalats ut kan återbetalningskrav 
komma att ställas.

Jordägarnämnden har alltid tolkningsföreträde 
avseende om och hur bidrag skall betalas ut.
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Näringsbidrag
skogsbruk IdreHYGGESRENSNING

Bidrag till hyggesrensning, förrensning med 100 % 
av kostnaden för områden där behov föreligger och 
redovisas i hyggesanmälan.

RÖJNING
Bidrag till ungskogsröjning ( huggningsklasserna 
R1 och R2 enligt aktuell skogsbruksplan eller en-
ligt Skogsstyrelsens rekommendation ) lämnas med 
100 % av kostnaden. Röjningen skall dock omfatta 
minst 500 röjda stammar per ha.

Hur går jag tillväga? 
Karta och avdelningsbeskrivning för det aktuella 
objektet skickas till Skogsstyrelsen ( kopieras från 
skogsbruksplanen ). Namn, adress och telefonnum-
mer till markägaren bifogas. Även personnummer 
samt bankkonto skall anges för att bidraget senare 
skall kunna betalas ut.

Skogsstyrelsen prissätter därefter objektet och 
skickar antingen tillbaka ett traktdirektiv med 
fastställt pris till markägaren eller direkt till en röj-
ningsentreprenör om markägaren valt att arbetet 
skall utföras av sådan. När arbetet är slutfört skri-
ver markägaren / entreprenören under traktdirekti-
vet samt skickar detta till Skogsstyrelsen.

9

Samtliga skogsvårdsåtgärder gäller 
endast åbodelningsmark, ersätts med 
max 40 000 kr per skogsägare och år. 
Dessa bidrag utbetalas efter av Skogs-
styrelsen prissatta, förbesiktigade, 
avsynade och godkända skogsvårds-
åtgärder. Vid bedömning av bidragets 
begränsning per fastighet / ägare och år 
betraktas aktiebolag, oskiftat dödsbo 
och annan samägandeform som en 
skogsägare. Max bidrag per ägare gäller 
oavsett antalet fastigheter registrerade 
på samma ägare.

Den 31 januari är sista inlämningsdag 
för fakturor och bidragsansökningar 
gällande året innan.
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Där entreprenör utfört arbetet skall fakturan 
adresseras till: Idre Jordägarnämnd c / o SIB, 
Särnavägen 117A, 790 90 Särna men den skickas till 
Skogsstyrelsen. Ribbholmsv. 9, 796 31 Älvdalen.

Skogsstyrelsen utför kvalitetskontroll av arbetet, 
godkänner och lämnar därefter fakturan vidare för 
utbetalning av Jordägarnämnden.

MARKBEREDNING
Bidrag till markberedning lämnas med 100 % av 
kostnaden. För erhållande av bidrag till markbered-
ning skall samordning ske genom Besparingskogen. 
Kontakta Jan Norell på Älvdalens Besparingsskogs 
kontor i Älvdalen. Tfn: 0251 - 59 74 73

Anmälan av markberedning och förbeställ-
ning av plantor skall göras senast den 28 febru-
ari samma år som åtgärden ska utföras.

För att bidrag ska erhållas ska blanketten 
”Markberedning och Plantering” ifyllas.

PLANTERING OCH FRÖSÅDD
Bidrag till plantor, plantering, frö och sådd läm-
nas med 100 % av kostnaden. Bidrag för plante-
ring betalas ut med 2,20 kr per planterad planta.
Planteringen och sådden skall utföras enligt skogs-
vårdslagen §§ 5 och 6.

Hur går jag tillväga?
Kopia på plantfakturan samt karta över objek-
tet skickas till: Skogsstyrelsen Ribbholmsv. 9,  
796 31 Älvdalen.

Namn, adress, personnummer samt bankkonto 
bifogas också. Där entreprenör anlitats för plante-
ring ska markägaren faktureras för planteringen. 
Skogsstyrelsen utför sedan kvalitetskontroll av ut-
fört arbete samt gör klart med bidraget för utbetal-
ning av Jordägarnämnden. 

RÅGÅNGSUPPTAGNING
Bidrag till rågångsupptagning lämnas med 100 % 
på skiften markerade i skogsbruksplanen.

Arbetet skall inkludera röjning / rensning, mål-
ning, framtagning av rösen, rågångspålar samt 
uppsättning av desamma i alla hörn, rösen och bil-
vägspassager. 
Andra kostnader som kan härröras till rågångsupp-
tagningen ersätts ej. Markägaren ansvarar för kon-
takter med rågrannar.

Ersättningen är 2 000 kr / km om skogsägaren 
själv utför arbetet. Om skogsvårdsföretag anlitas 
utgår timersättning.

Hur går jag tillväga?
Karta där aktuella rågångar är markerade skick-
as till: Skogsstyrelsen Ribbholmsv. 9, 796 31 
Älvdalen.

Namn, adress, personnummer samt bankkonto 
bifogas också. Skogsstyrelsen mäter upp längden 
på rågången / rågångarna och skickar därefter tillba-
ka ett traktdirektiv samt instruktioner för arbetets 
utförande. Efter slutfört arbete skickas det under-
skrivna traktdirektivet till Skogsstyrelsen. 

Skogsstyrelsen utför sedan kvalitetskontroll av 
utfört arbete samt gör klart med bidraget för ut-
betalning av Jordägarnämnden. Bidrag betalas ut 
med 2 000 kr per kilometer när markägaren själv 
utför arbetet eller med faktisk kostnad när arbe-
tet utförs av entreprenör. Entreprenörens faktura, 
som skickas till Skogsstyrelsen, skall adresseras till: 
Idre Jordägarnämnd c /o SIB, Särnavägen 117A, 
790 90 Särna men den skickas till Skogsstyrelsen,  
Ribbholmsv. 9, 796 31 Älvdalen.

Skogsstyrelsen godkänner arbetet och läm-
nar därefter fakturan vidare för utbetalning av 
Jordägarnämnden.
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SKOGSBRUKSPLAN
Du som har en licens på programmet pcSKOG 
Gård har vartefter fått nya CD-skivor från  
pcSKOG med den senaste programversionen. Detta 
kallas avtalsservice och innebär också fri support och 
hjälp med programmet. Det innebär också att dina 
uppdateringar av din skogsbruksplan sparas centralt, 
som en slags back up.

AVTALSSERVICE
Om du vill ha avtalsservice för din programlicens 
behöver du själv aktivt beställa detta. Avtalsservice 
är fri support på telefon, fjärrstyrning eller e-post 
under kontorstid. Det gör du genom att ringa sup-
portnumret eller växeln. Du kommer då att få den 
senaste versionen skickad till dig. Det kostar 1 100 
kr exkl. moms. Du betalar fakturan och lämnar se-
dan fakturan och betalningsbevis till receptionen på 
Älvdalens respektive Särna - Idre Besparingsskogar. 
Besparingsskogen ersätter din kostnad ( inte momsen ) 
och summan betalas ut till ditt registrerade konto.

Avtalsservice
pcSKOG
Tfn : 046 -15 95 66
Växel : 046 -15 95 60
måndag - fredag 8.00 -16.00
E - post  : info@pcskog.se
www.pcskog.se

AJOURHÅLLNING
Om du vill ha din skogsbruksplan ajourhållen och 
uppräknad med årlig tillväxt med mer kontaktar 
du Hans Dung, DSK SKOG AB. 

Besparingsskogen betalar de två första timmar-
na. Varje skogsbruksplan är berättigad detta bidrag 
en gång per år. 

Om du inte väljer att ha avtalsservice med  
pcSKOG ersätter Besparingsskogen i stället ett ut-
skrivet exemplar av skogsbruksplanen som skickas 
med post hem till markägaren i brev utan pärm.
DSK SKOG AB fakturerar markägaren direkt even-
tuellt överskjutande timmar och tilläggsprodukter 
som till exempel genomgång av skogsbruksplanen, 
pärm och paketporto, beställt fältbesök med mer. 

Ajourhållning
Hans Dung DSK Skog
Tfn : 070 - 577 03 48
E - post : h.dung@dskskog.se

För delägare i Särna - Idre Besparingsskog räknas 
ersättning för Avtalsservice och Ajourhållning in i 
den beslutade ersättningen för skogsvårdsåtgärder.

MOTORSÅGSUTBILDNING
Bidrag om 1 500 kr ges till delägare vid doku-
menterad och erhållet bevis för genomförd kurs i 
motorsågsutbildning. Bidraget kan även betalas ut 
till maka / make, sambo, barn, barnbarn, arvinge. 
Vid bedömning av bidragets begränsning per  
fastighet / ägare och år betraktas aktiebolag, oskiftat 
dödsbo och annan samägandeform som en skogs-
ägare.

Bidraget begränsas till max en ägare per delägd 
fastighet och max en fastighet oavsett anta-
let fastigheter registrerade på samma ägare. För 
att bidrag ska erhållas ska blanketten ”Ansökan 
Motorsågskörkort” ifyllas och lämnas till 
Besparingsskogens kontor i Särna.
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Näringsbidrag
jordbruk Idre

DJURBIDRAG 
550 kr / ko 
220 kr / får,getter och kalvar

VETERINÄR OCH SEMIN
75 % av kostnaden exkl mervärdeskatt.
Gäller ej hund och häst.

ÅKER
550 kr / ha, brukad åker ej betesmark.

BETE
550 kr per ha, bete eller maskinell putsning.

DIKNING
Max 30 kr / m av kostnaden på åkermark exklusive 
mervärdesskatt.

Övriga bidrag
Idre 

SKIFTESLAGSBIDRAG
Skifteslagsbidrag utgår till bysamfällighetsfören-
ingarna. Bidraget utbetalas efter redovisning av 
föregående års räkenskaper och föreningens sam-
mansättning. Skifteslagsbidraget som anslagits för 
verksamhetsåret 2018 skall av samfällighetsförvalt-
ningen vara uttagna senast 2019 - 12 - 31. Om så 
icke sker återgår för året avsatt bidrag i ny räkning.

FÖRENINGSBIDRAG
Idrotts- och föreningsverksamhet i Särna och Idre 
har möjlighet att söka bidrag till sin verksamhet 
från Besparingsskogen. Anslag utgår i första hand 
till ungdomsverksamhet.

För att bidrag ska erhållas ska blanketten 
”Ansökan Föreningsbidrag” ifyllas och lämnas 
senast den 23/8 2019 till Besparingsskogens kon-
tor i Särna.

För ansöknings- och redovisningsblanketter:
Ta del av dem på www.besparingsskogen.se och 
blanketter. Den 31 januari är sista inlämnings-
dag för fakturor och förrättningsunderlag från 
veterinär samt apotekskvitton daterade året 
innan.
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SISTA ANSÖKNINGSDAG SIB:

Djurbidrag  19 april
Föreningsbidrag  23 aug
Gödning, utsäde  året om
Kalk   året om
Rågångsupptagning året om 
Veterinär  året om
Underlag för veterinärsbidrag lämnas in 

senast 31/1 året efter.

Anmälan  markberedning och 
förbeställning av plantor 
- senast den 28 februari samma år 
som åtgärden ska utföras.

Ungskogsröjning                                       
- anmälas fyra veckor i förväg.

Den 31 januari är sista inlämnings-
dag för fakturor och bidragsan-
sökningar gällande året innan.

Växel: 0253-100 07
E-post: info@besparingsskogen.se
Post- och besöksadress: Särnavägen 117 A
790 90 Särna
Webb: www.besparingsskogen.se




