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Retningslinjer for behandling og prioritering NMSK-midlene til 
skogkultur i Overhalla kommune 2020 

 
1. Innledning 
 
1.1. Bakgrunn 
Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet er 
vedtaksmyndigheten for skogmidlene overført til kommunene med virkning fra 1. januar 
2004, jf. St.meld nr 19 (2001-02) Nye oppgaver for lokaldemokratiet- regionalt og lokalt nivå.  
 
Av Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. febr. 2004 framgår at 
kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike 
retningslinjer skal utarbeides i dialog med Fylkesmannen og næringsorganisasjonene lokalt. 
 
1.2. Gjeldende forskrifter. 
Midlene skal brukes og vedtak fattes i henhold til gjeldende forskrifter: 

 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. febr. 2004 1). 

 

I tillegg er skogfondsordningen et viktig virkemiddel, jf. Forskrift om skogfond av 03.07.2006.  

Bruk av skogfond til langsiktige investeringer er en gunstig ordning for skogeierne. 
 

2. Midler til disposisjon i 2020 
Med utgangspunkt i disponible midler for 2020 er det i samråd med lokale skogorganisasjoner 
satt opp budsjett for bruken av midlene i tabell 1. 
 
Tabell 1: Virkemiddelbudsjett for 2020. 

    Budsjett 2019 
Hovedområder Innsatsområder   Budsjett 

2019 
Kommentar 

1. Skogkultur Ungskogpleie   100 000 
 
 

240/185 kr pr daa, 80/50% 

 Planting   120 000 Kr. 1,50 pr. pl.  

 Tynning (manuell)   10 000 
 
 

Kr 150 pr m3 

 Markberedning   10 000 Kr 120/daa, maks 30 % 

 Grøfting/ Stammekvist/gjødsl     

 Tynning (maskinell)     
2. Veibygging Bilvei – nyanlegg    Egen pott 
 Bilvei – ombygging    Egen pott 
 Traktorvei/vinterbilvei    Egen pott 
      
3. Miljøtiltak i 
skog 

Langsiktig bevaring / 
Skjøtselstiltak    

 

      
4. Drift med 
taubane o.l 

Taubane-terreng  > 75m / 
Vekslende driftssystem    

Egen pott 

      
5. Andre tiltak i 
skogbr. 

Ekstra skogkultursatsning 
   

 

      

 SUM   240 000   
      
 
 

 3. Tilskuddsregler (kursiv er endringer i 2019) 
3.1. Gyldighet. 
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Tilskuddsregler og satser gjelder i prinsippet fra 1. januar 2020 og fram til 31. desember 2020 
eller inntil utbetalingsfullmakten er brukt opp.  
 
3.2. 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 forskriften.  
 

3.3. Tilskudd til skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak. 
Det kan ifølge forskriften gis tilskudd til planting, ungskogpleie, til grøfting og gjødsling på 
etablerte skogreisingsfelt, til stammekvisting av løvtre, til avskjæringsgrøfter i nye hogstfelt 
og til førstegangstynning. 
 
3.3.1 Planting 
Det gis tilskudd til nyplanting og supplering med 1,50 kr per plante. Følgende plantetall er 
minimumstall for å få utbetalt tilskudd: 
 
G  8:    90 planter per daa 
G 11: 120 planter per daa 
G 14: 160 planter per daa 
G 17: 180 planter per da 
 
Følgende intervaller dekkes av statlig tilskuddsordning til tettere planting med bl.a egen 
søknadsfrist: 
G  8:  100 – 150 planter per daa 
G 11: 130 – 180 planter per daa 
G 14: 160 – 210 planter per daa 
G 17:  180 - 230 planter per daa 
 
Tettere planting enn dette dekkes ikke av tilskudd 
 
På markberedt areal kan planteantallet reduseres med 10 %. 
 
 
3.3.2 Ungskogpleie. 
I plantefelt som er 15 år og yngre gis 240 kr/daa i tilskudd begrenset til 80 % av kostnadene. I 
eldre felt gis 185 kr/ daa begrenset til 50 % av kostnadene. Det kan normalt gis tilskudd til 
ungskogpleie på det samme arealet inntil 2 ganger. Tilskudd til ungskogpleie mer enn 2 
ganger må forhåndsgodkjennes av kommunen. Minsteareal på felt som det kan gis tilskudd til, 
er 2 daa. Lauvtreandel i barskog etter avsluttet tiltak skal hvis det er mulig være minst 10 %. 
 
3.3.3 Markberedning 
Tilskudd gis med 120 kr/daa begrenset til 30 % av kostnadene. Det stilles krav om 
forhåndsgodkjenning for å sikre at det ikke brukes feil metode eller markberedes på feil 
marktyper, samt å sikre et rett antall markberedningsflekker. 
 
 
3.3.4 Stammekvisting av lauvtre. (ikke budsjetterte midler i 2020) 
 
3.3.5 Grøfting og gjødsling av etablerte skogreisingsfelt (ikke budsjetterte midler i 2020) 
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3.3.6 Avskjæringsgrøfter i nye hogstfelt og grøfterensk i ungskog. (ikke budsjetterte 
midler i 2020) 
 
3.3.7 Førstegangstynning. 
Tilskudd til motormanuell førstegangstynning i hkl. III kan gis for arbeider utført i perioden. 
Det kan gis et tilskudd på 150 kr/m3. Det er et vilkår for tilskudd at det tas ut minst 2 m3/daa 
nyttbart virke, og utføres stubbebehandling mot rotråte i perioden 01.04 – 31.10. 
 
Maskinell førstegangstynning: Ikke tilskudd i 2020 
 
3.3.8 Søknadsfrister m.v. 
Utbetaling skjer med bakgrunn i skriftlig søknad fra grunneier, i selskaper fra den som 
rettmessig representerer selskapet. Arealet som er omfattet av tiltaket skal inntegnes på kart 
og følge med søknaden. Tiltaket skal dokumenteres med faktura fra oppdragstaker eller 
timeliste fra egeninnsats eller ansatt arbeidstaker. Ved eget arbeid legges anbefalte timesatser 
fra Fylkesmannen og en samlet vurdering av medgått tid og gjennomført arbeidsmengde til 
grunn for kostnadsberegning av tiltak. 
 
Utbetaling kan ikke foretas senere enn utgangen av året etter at tiltakene er gjennomført. 
Søknad bør være levert senest 1. oktober dette året, slik at det er mulig å kontrollere tiltaket. 
Primært ønskes søknad samme år som tiltaket er utført. Dersom kommunen mener tiltaket bør 
kontrolleres, og søknaden kommer så sent på året at kontroll ikke er mulig å gjennomføre, må 
utbetaling avventes til året etter. Tilskudd vil da være avhengig av om kommunen får bevilget 
midler. 
 
Utbetalinger som skjer året etter utført arbeid, vil følge satsene og vilkårene for året tiltaket er 
utført. Dersom satsene reduseres, er det de nye satsene som vil gjelde 
 
Hvis midlene under pkt. 3.3 ikke strekker til kan kommunen innvilge av kommende års pott, 
når kommunen har fått tildelt midler for dette året. 
 
Søknader om tilskudd der kostnaden er kr. 50 000 eller mer må meldes inn samme år som 
arbeidene er utført for at tiltaket skal være tilskuddsberettiget. 
 

 3.4. Miljøtiltak i skog 
De siste to årene har det vært en nasjonal pott til tiltaket. Så lenge det er midler igjen her 
bevilges det ikke tilskudd fra de kommunale NMSK-midlene. Dersom det er tomt for nasjonale 
midler, og kommunale NMSK-midler til gode, kan det ytes tilskudd etter samme retningslinjer 
som for de nasjonale midlene. 
 

 3.5 Andre tiltak i skogbruket  
Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være. 
Aktuelle tiltak etter denne bestemmelse er prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og 
ressursutnyttelsen i og fra skogen, f.eks. aksjonsrettede skogkulturprosjekter og fellestiltak for 
økt avvirkning av skogsvirke til bioenergi. Tilskudd for 2020 vil være avhengig av om det er 
midler igjen ved årets slutt. 
 

4. Andre bestemmelser, jf 1.2. Gjeldende forskrifter 1) 

 
4.1. Administrasjon og klage. 
Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen er klageorgan i slike 
saker. 
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4.2. Opplysningsplikt og kontroll. 
Alle skogsveier som bygges med tilskudd skal resultatkontrolleres. 5 % av alle søknader om 
tilskudd til skogkultur og/eller bruk av skogavgift skal resultatkontrolleres. Kommunen har 
utarbeidet en risikobasert kontrollplan. For øvrig vises det til §12 i forskriften. 
 
 
4.3. Omgjøring og tilbakebetaling. 
Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt 
dersom det avdekkes forhold som ikke stemmer overens med det som er forutsatt ved 
innvilgning av tilskuddet, jfr. forskriftens § 13.  
 
 


