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1. Innledning
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til aktiv
ressursforvaltning og økt verdiskapning 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. Av
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. febr. 2004 framgår det at
kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer
skal utarbeides i dialog med Fylkesmannen og næringsorganisasjonene lokalt.
Gjeldende forskrifter:
-

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. februar 2004 med endringer
gjeldende fra 01.01.2009.
Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 4. februar 2004.

I tillegg skal midlene brukes iht. enhver tids gjeldende rundskriv fra Landbruksdirektoratet, samt
tildelingsbrev fra Fylkesmannens Landbruksavdeling datert 06.02.2020.
Verdal kommune har i 2020 fått tildelt 615 000 kr til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

2. 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 NMSK-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.
For å være sikker på å få søknaden behandlet dette året, må søknaden leveres før 1.
november. Søknader levert etter 1. november, og som blir trukket ut til feltkontroll, vil
saksbehandlingen bli gjennomført så fort vær og føre tillater en feltkontroll. Dette kan i
verste fall innebære etter snøen forsvinner neste vår.
Søknaden må være korrekt utfylt med underskrift av skogeier.

3. Kommunale retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket
3.1 Tilskudd til skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak
3.1.1 Nyplanting
Det kan gis tilskudd til nyplanting med inntil kr. 1,25 pr. utsatte plante.

3.1.2 Suppleringsplanting
Det kan gis tilskudd til suppleringsplanting med inntil kr. 1,25 pr. utsatte plante.

3.1.3 Ungskogpleie
Det gis inntil 250 kr/da begrenset til 60 % av kostnaden i tilskudd til ungskogpleie.

3.1.4 Avstandsregulering i selvforynget lauv
Det gis inntil 400 kr/da begrenset til 80 % av kostnaden i tilskudd for avstandsregulering i
selvforynget lauv.

3.1.5 Markberedning
Tilskudd til markberedning kan gis med inntil 90 kr/da, begrenset til 30 % av kostnaden.

3.1.6 Kunstig kvisting
Tilskudd til kunstig kvisting kan gis med inntil 600 kr/da, begrenset til 80 % av kostnaden.

3.1.7 Grøfting av fastmark
Tilskudd kan gis med inntil kr 3,60 pr. meter, begrenset til 30 % av kostnaden.

Søknad om tilskudd til tiltak innen skogkultur skal skrives på eget skjema utarbeidet av
Landbruksdirektoratet.

3.2 Tilskudd til miljøtiltak
På grunn av budsjettsituasjon gis det ikke tilskudd til miljøtiltak i skog fra kommunens tildelte midler.
Det kan gis tilskudd dersom det kommer en egen ordning med egne midler til dette formålet.

4. Andre tilskudd fra landbruksdirektoratet – klimatiltak
4.1 Tettere planting - nyplanting
Det gis inntil 60 % tilskudd ved planting av inntil 50 planter per dekar utover et fastsatt
bonitetsavhengig minimumsantall.
Bonitet
Treantall

23
220-270

20
200-250

17
180-230

14
160-210

11
130-180

8
100-150

4.2 Tettere planting – suppleringsplanting
Det gis inntil 20 % tilskudd til suppleringsplanting. Plantetetthet etter supplering må
tilfredsstille det fastsatte minimumsantall pr. dekar ved tettere nyplanting.
Bonitet
23
20
17
14
11
8
Min. antall 220
200
180
160
130
100

4.3 Skoggjødsling
Det kan gis inntil 40 % tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer
utført gjødsling. Søknadsfrist 15. september.

5. Frister
-

1. august

Søknad om tilskudd til tettere (vår-)planting

-

15. september

Søknad om tilskudd til gjødsling

-

1. november

Søknad om tilskudd til skogkultur (for å være sikker på at
tilskudd utbetales i 2020 må søknad leveres innen 1.
november).

