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Nærings- og
miljøtiltak i
skogbruket
Overordnede retningslinjer for forvaltning
av «Nærings- og miljøtiltak for skogbruket»
(NMSK) i Frosta kommune
Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4.februar
2004 fremgår det at kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for
prioritering av søknader i samarbeid med Fylkesmannen og
næringslivsorganisasjonene lokalt. Retningslinjene for Frosta kommune er
utarbeidet i samarbeid med de lokale skogeierlagene på bakgrunn av innmeldt
tiltaksstrategi godkjent av Fylkesmannen.

Karstein Grongstad Lona
Levanger kommune
05.03.2018

Nærings og miljøtiltak i skogbruket- overordnede retningslinjer

1.0 Innledning
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til aktiv
ressursforvaltning og økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til
biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir tatt vare på og
videreutviklet. De økonomiske virkemidlene i skogbruket skal bidra til å nå sentrale
skogpolitiske mål. Vedtaksmyndigheten for tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak i
skog er tillagt kommunen etter Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
av 4. febr. 2004.
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2007, ble skogfondsordningen utvidet
og forbedret. Skattefordelen ved bruk av skogfond ble økt fra 60 til 85 %, og omfatter alle
tiltak som skogfond kan brukes til. Bruk av skogfond til langsiktige investeringer som
skogkultur og skogsveier er en gunstig ordning for skogeierne, og et viktig virkemiddel for å
øke aktiviteten.
1.1

Gjeldende regelverk

Midlene skal forvaltes i henhold til gjeldende regelverk:
 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4.februar 2004
 Rundskriv M-6/2003, datert desember 2003, bestemmelse om overføring av
myndighet og forskrift om saksbehandling m.v. i kommunene etter konsesjonsloven,
jordloven, odelsloven og skogbruksloven.
 Forskrift om skogfond o.a. av 3.juli 2006

2.0 Midler til disposisjon

Tabell 1: Disponible midler til skogbruksformål i Trøndelag i 2018

For å sikre effektiv virkemiddelbruk settes det av 1 000 000 kr. til en reservepott som kan gå
til kommuner med høy skogkulturaktivitet. Tildeling og retningslinjer for tilskudd til
skogbruksformål i 2018 er utarbeidet på bakgrunn av kommunenes innsendte behov for
2018, innsendte innspill, møte i fagråd for skogbruk i Trøndelag 02.02.18 og høringsrunde
med bondeorganisasjonene nå i februar 2018.
2.1

Tildelte midler til Frosta kommune

Frosta kommune er jf. tildelingsbrev fra Fylkesmannen 19.02.18 tildelt 80 000 kr. til
«Nærings- og miljøtiltak i skogbruket» av totalpotten landbruksdirektoratet har tildelt fylket
på 14 152 143 kr.
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2.2

Gyldighet

Tilskuddsregler og satser gjelder i prinsippet fra 01.01.18 og fram til 31.12.18 eller inntil
disponible midler er brukt opp.
2.3
Generelle vilkår
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Ved fellestiltak
skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i
forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir knyttet til senere
oppfølging og vedlikehold. Det vises for øvrig til forskriften av 4. februar 2004.
 I henhold til statlige retningslinjer er det ikke tillatt å gi tilskudd til kjemisk behandling
samt grøfting av myr.
 For tiltak som utføres seint på høsten, eller etter at kommunens virkemiddelbudsjett
er brukt opp kan det søkes om tilskudd året etterpå dersom tilskuddsordningen for
tiltaket opprettholdes påfølgende år. Absolutt siste frist for å søke om tilskudd er ett
år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført.

3.0 Tilskuddsregler
Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være.
3.1

Tabell. Tilskudd til skogkultur

Innsatsområder

Bonitet/Strøk

Areal og
prosentandel

Merknader

Nyplanting

Alle

1,5 kr pr. utsatt
plante

Kostnadstak ved bonitet kr/da: G17/1200, G14/1050,
G11/825, G8/600.

Supplering

Alle

1,5 kr pr. utsatt
plante

7 kr/plante

Ungskogpleie.
Lauvrydding og
regulering

Alle boniteter

250 kr/daa og maks
60% av kostnaden

Maks godkjente kostnad er 700 kr/daa

Avstandsregulering i
selvforynget lauv (or,
osp, bjørk)

G14 og høyere

400 kr/daa og maks
80% av kostnaden

Maks godkjente kostnad er 800 kr/daa

Markberedning
Flekking

Alle

30% av kostnaden

Maks godkjente kostnad er 650 kr/daa

Kunstig kvisting

Kun lauv og furuskog

600 kr/daa og maks
80% av kostnaden

Maks godkjente kostnad er 1000kr/daa. Kun lauv og
furu.

Grøfting av fastmark

For å få opp ny skog
etter hogst. Tilskudd til
suppleringsgrøfting kan
være aktuelt.

30 % av kostnaden

Maks godkjente kostnad er 20 kr/m. Grøftearbeidet
skal være forhåndsgodkjent av skogbruksmyndigheten.
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3.2. Vilkår for tilskudd til skogkultur.
3.2.1 Foryngelse og tetthet ved planting
Anbefalt tetthet varierer med bonitet og treslag. I tabellen nedenfor er det satt opp anbefalt
utsatt plantetall pr. dekar for ulike bonitetsklasser og hovedtreslag, forutsatt jevn fordeling
på arealet. NF angir at naturlig foryngelse kan prioriteres.
Bonitet

Gran

Furu

Lauv

20+

220

250 (NF)

200 (NF)

17

190

220 (NF)

170 (NF)

14

160

200 (NF)

140 (NF)

11

120

180 (NF)

80 NF

8
6

90 NF1)
NF

90 NF
NF

NF
NF

1)Naturforyngelse forutsetter gjensetting av nok frøtrær. Ved barblanding anbefales planting
ved hver stubbe i tillegg til markberedning. Anbefalt plantetall; 90.
I etableringsperioden vil normalt 15-20 % av plantene dø. Tabellen angir utsatte planter
v/planting. Lokale etableringsproblem (ugras, klima m.m.), forhåndsgjenvekst, vilkår for
naturlig foryngelse, markberedning og hauglegging er forhold som i tillegg bør vurderes ved
valg av plantetall.
3.2.2 Ungskogpleie
Ungskogpleie skal utføres i henhold til «Ungskogpleie i granbestand i Nord-Trøndelag:
Anbefalt standard og tiltak for økt aktivitet»:
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNT/Landbruksavdelingen/Skog
/Skogkultur/Ungskogpleie%20i%20NordTrøndelag_Anbefalt%20standard%20og%20tiltak.pdf
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Standard for bestand med ordinært ungskogpleiebehov

Standard for bestand med etterslep i ungskogpleien

Ungskogpleie på forsømte bestander må forhånds godkjennes av kommunen. Det holder
med epost der tiltaket beskrives med vedlagt kart over bestand.
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3.2.3 Andre bestemmelser:
 Skogbruksfeltet skal være minst 2 daa, mens tilskuddssøknad må inneholde minst 3
daa.
 Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes til kommunen snarest mulig
etter at arbeidet er ferdig utført. For skogkulturtiltak som utføres seint på høsten,
eller etter at posten” skogkulturmidler” er tom, kan det søkes om tilskudd året
etterpå dersom tilskuddsordning for tiltaket opprettholdes påfølgende år. Absolutt
siste frist for å søke om tilskudd er ett år fra utgangen av det kalenderåret
investeringen ble gjennomført.
 Forhåndsgodkj.: Gjelder nødv. grøfting av fastmark for å få opp ny skog etter hogst.
 Avstandsregulering av lauv har kvalitetsproduksjon av lauvvirke som formål. Gråor,
osp og bjørk er de mest aktuelle treslagene. Gjelder for bonitet 14 og høyere.
 Det kan gis tilskudd til mekanisk behandling som ungskogpleie inntil 2 ganger etter
planting.
 Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond .
3.2.4 Skogsgrøfting
Det gis tilskudd til grøfterensk og suppleringsgrøfting. Ved tilskudd skal tiltaket
forhåndsgodkjennes av kommunens skogbruksmyndighet.
3.3. Søknad om tilskudd til skogkultur og behandling.
For skogbrukstiltak som er eget arbeid ved skogeier, søkes om statstilskudd og eller uttak av
skogfond, på eget skjema utarbeidet av kommunen. Allskog har utformet eget
søknadsskjema for skogkultur som brukes når Allskog har utført tiltaket. Kommunen legger
søknaden inn for anvisning i WebSkas-programmet i henhold til skjema SLF-909B. Skogeiere
som har ordnet med tilgang kan også legge søknad direkte inn på WebSkas, skjema SLF909B.

4. Miljøtiltak i skog
Tilskudd til planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Det forutsetter planting av norsk
gran på åpne arealer og arealer i tidlig gjengroingsfase, og på areal der det etter planting
forventes høy bonitet (minst G14 bonitet i dag)

5. Andre tiltak i skogbruket
Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være.
Aktuelle tiltak etter disse retningslinjer kan være prosjekter som har som mål å øke
aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen, f.eks. aksjonsrettede skogkulturprosjekter
(ekstra skogkultursatsing), og fellestiltak for økt avvirkning av skogsvirke til bioenergi.

6. Andre bestemmelser, jf 1.2. Gjeldende forskrifter
6.1. Tilskuddsgrunnlaget.
Tilskuddsgrunnlaget (faglig utførelse og kostnadsgrunnlaget) skal før utbetaling av tilskudd
godkjennes av kommunen.
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6.2. Administrasjon og klage.
Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen er klageorgan i slike
saker.
6.3. Opplysningsplikt og kontroll.
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene skjer i
tråd med forutsetningene. Videre er det fastsatt egne retningslinjer for resultatkontroll i
skogbruket.
6.4. Omgjøring og tilbakebetaling av tilskudd.
I henhold til” Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 13, kan tilskudd
som er utbetalt i forbindelse med investering på skogbruksareal kreves tilbaketrukket
dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som var forutsatt ved innvilgning av
tilskuddet
6.5. Reglene generelt.
Med forbehold om endringer.
6.6. Informasjon
Vedtaksmyndigheten for «tilskudd til vegbygging, drift med taubane o.a. og
skogbruksplanlegging - 2018”, er tillagt Fylkesmannen.

7. Frister
 27. mars

Søknad om tilskudd til skogsveger

 27. juli

Søknad om tilskudd til tettere (vår-)planting

 17. august

Søknad om tilskudd til skogsveger

 12. september

Søknad om tilskudd til gjødsling

 2. november

Søknad om tilskudd til tettere (høst-)planting

 30. november

Søknad om tilskudd til skogkultur

Retningslinjene vedtatt.
Dato: 05.03.18
Karstein Grongstad Lona
Skogbrukssjef
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Statlige skogbrukstilskudd Frosta 2018

Kapittel 3. Tilskudd til vegbygging for landbruksformål
§ 6 Forutsetninger
 Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter ”Forskrift om planlegging
og godkjenning av veier for landbruksformål”.
 Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold
 Tiltak påbegynt før behandling av tilskuddssøknad, vil ikke oppnå høyere
prioritert.
 Teknisk byggeplan skal utarbeides og godkjennes av kommunen før anleggsstart
og vedlegges første regnskapssammendrag. Det kan gis tilskudd til utarbeidelse
av byggeplan selv om skogsvegen ikke blir bygd. Byggeplanen skal utarbeides
på grunnlag av pkt. oppgitt i søknadsskjema SLF-903.
 Byggearbeidet skal konkurranseutsettes. I de tilfeller der byggherre ønsker å sette
bort arbeidet på regning eller ønsker å utføre arbeidet selv, vil dette bli vurdert
særskilt ved eventuell tilleggsbevilgning.
 Minste tillatte indre diameter på stikkrenner er 400 mm. For stikkrenner som kun
har drensfunksjon kan det tillates indre diameter ned til 150 mm.
 Minimum anleggskostnad er kr 40 000. Det kan allikevel gis tilskudd til
velteplasser/snuplasser med lavere anleggskostnad.
 Frist for gjennomføring av tiltaket er maksimalt 3 år, (jfr. Forskrift om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 3).
 For å stimulere til rask gjennomføring av bygging gis 5 % ekstra tilskudd til de
vegene som blir ferdiggodkjent innen 2 år fra tilsagn blir gitt. Dvs. at en ved rask
bygging kan oppnå topp tilskuddssats på 65%.
 Ved begrensede midler vil bilveger bli prioritert foran traktorveger
 For vegklasse 7 stilles det ikke krav om konkurranseutsetting. En enkel byggeplan
skal utarbeides på grunnlag av pkt. oppgitt i søknadsskjema SLF-903.
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Kapittel 4. Tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng
§ 9 Forutsetninger


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 førevar-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC Skogstandard
(jfr. forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket)



Tilskudd gis bare til bar- og lauvtrevirke som leveres for salg til industrielt formål.
Virket skal innmeldes til Virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger
(VSOP).



Det ytes kun tilskudd til hogst av hogstklasse 5 (det kan gjøres unntak i områder
med vindfall/skogskader)



Laveste søknadssum for forhåndsgodkjenning og utbetaling for alle ordninger er
kr 3000,-



Det gis ikke tilskudd dersom skogsdriften kan motvirke utbygging av veger som gir
landbruksfaglige helhetsløsninger.



Tilskudd til lang terrengtransport skal bare gis der skogeier/tømmerkjøper
dokumenterer at det ikke er lønnsomt med veg. Tilskudd til lang terrengtransport
skal ikke gis der det finnes alternative transportruter som innebærer kortere
kjøring.



Tilskudd innenfor innsatsområde driftsulempetilskudd og lang terrengtransport
kan kombineres. Det ytes maksimalt 50 kr/m3 for denne kombinasjonen.



Det ytes ikke tilskudd til hogst på arealer som senere skal omdisponeres til annen
bruk.



Kart over driftsområde og evt. utkjøringsveg skal vedlegges forhåndsgodkjenning
til Fylkesmannen
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