
 
Nærings- og miljømidler i skogbruket (NMSK) 

Overhalla kommune 2021 
 

Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Overhalla. 
Hjemmel: Forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket  
For tilskudd til skogkultur, tynning og markberedning har kommunene vedtaksmyndighet og fullstendig 
saksbehandlingsansvar, og som ledd i myndighetenes overføring av myndighet til kommunene ble 
ansvaret for forvaltning av tilskuddsmidler til skogsveger og driftstilskudd overført fra Statsforvalteren til 
kommunene fra 01.01.2020. Ordningene med klimatilskudd til tettere planting, gjødsling, tilskudd til 
suppleringsplanting og til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, har sentralt utviklet regelverk. 
 
 
Vilkår for tilskudd til skogkultur:  
Feltet skal være minst 2 dekar. Kravet må være hos kommunen så snart det er gjennomført og senest 
innen 15.11. samme år. Utbetaling kan ikke foretas senere enn utgangen av året etter at tiltakene er 
gjennomført. For tiltak som utføres seint på høsten, eller at kommunens NMSK-midler er brukt opp, kan 
søknaden bli behandlet året etter dersom tilskuddsordningen opprettholdes påfølgende år og det er 
avsatt midler. Det tas forbehold om statlig tildeling av midler til skogkultur neste år. Maksimalsatsene er 
de samme for tilskudd og skogfond. Nasjonalt fastsatte rimelighetsverdier legges til grunn som 
kostnadstak. Tilskudd gis etterskuddsvis, altså etter at tiltaket er gjennomført. For eget arbeid kreves det 
timelister som grunnlag for utmåling av kostnader for øvrige tiltak enn planting. Statsforvalterens 
anbefalte satser for eget arbeid legges til grunn. Søknad om tilskudd og utbetaling av skogfond gjøres ved 
bruk av digital løsning via Altinn eller ved bruk av skjema LDIR-909 (landbruksdirektoratet.no/skjema). 
Ufullstendig utfylte søknader kan bli avvist.  
Landbruksdirektoratet har pålagt kommunene kontrollansvar, noe som fører til at kontroller som ikke kan 
gjennomføres, f.eks. pga snø, blir liggende til neste vår. I tillegg er kravene til utførelse mer spesifiserte, 
uttrykk som norm er byttet ut med minimumskrav. 
 
 
Skogfond med skattefordel 
Det er mulig å innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjøret. 
På grunnlag av registrert virkesomsetning innenfor et kalenderår kan skogeier avsette inntil 40 % av 
virkets bruttoverdi. Dersom det er trukket mindre enn 40 % kan differansen innbetales. Frist for å 
registrere denne innbetalingen er 6. februar det påfølgende året. 
 

 
INNSATSOMRÅDE TILSKUDDSSATS AVGRENSNING 

 
Planting nyanlegg 

 
 1,50 pr.plante 

Minimumskrav for plantetetthet: 
G  8:  100 planter per daa 
G 11: 130 planter per daa 
G 14: 160 planter per daa 
G 17: 190 planter per daa 

Suppleringsplanting 1,50 pr.plante     Tilskudd til suppleringsplanting utløses ved avgang over 25% eller tre flater 
på 50 m2 eller mer pr dekar. Forutsetter minimumskravet til plantetetthet. 

Ungskogpleie 
 
Ungskogpleie ≤15 år 

 ≤ 50 % av kostnaden 
 

 ≤ 80 % av kostnaden 
 

Inntil kr 210/da.  
 
Inntil kr 260/da.  
Planteår må dokumenteres. 

Det gis tilskudd til ungskogpleie på 
samme areal inntil 2 ganger. Behov 
ut over dette må 
forhåndsgodkjennes.  

Førstegangstynning, 
motormanuell 

 
150/m3 

gran/furu levert 
industri 

Forhandssøknad om tilskudd. 
Vilkår for tilskudd; Gj.sn. volum på uttaket skal være ≤ 125 dm3 /stamme og 
uttaket min 2 m3/da nyttbart virke pr daa.  
For arbeider utført i perioden 1.april – 31.oktober kreves stubbebehandling. 

Markberedning  ≤ 30 % av kostnaden 
 

Inntil kr 120/da Må forhåndsgodkjennes 



Klimatiltak Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk og det etterfølgende Klimaforliket har som mål å 
intensivere skogproduksjonen på eksisterende arealer for økt karbonopptak. 

INNSATSOMRÅDE TILSKUDDSSATS AVGRENSNING 

-Tettere planting  
≤ 60% av kostnaden 

 

Følgende intervaller dekkes av tilskuddsordningen til tettere planting: 
G  8:  100 – 150 planter per daa 
G 11: 130 – 180 planter per daa               Søknadsfrist: 1.august for vårplanting 
G 14: 160 – 210 planter per daa               og 1.november for høstplanting  
G 17:  180 - 230 planter per daa 

-Suppleringsplanting ≤ 30 % -tillegg til kommunetilskuddet 

-Gjødsling av skog  
≤ 40% av kostnaden 

         

«Retningslinjer for tiltaket: Det kan gjødsles på egnede arealer med etablert 
foryngelse. Gjødsling utføres i produksjonsskog med mindre enn 20% lauv. 
Bestandet bør ha optimal tetthet og ikke være sjiktet.…» 
Kontakt Overhalla kommune på forhånd!            Søknadsfrist 15.september 

Skogsbilveg, 
vegklasse 3-5  
Nyanlegg/ombygging* 

 
       inntil 65 % 

Det kan bare gis tilskudd til opprusting og nybygging av veger og bruer som er 
godkjent etter “Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for 
landbruksformål”. Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold.  

 
inntil 50 % 

 
Andre tiltak(snuplass, punktutbedring etc) 

Traktorveg, 
vegklasse 7 og 8 

 
inntil 50% 

 

 

Skogsdrift i vanskelig 
terreng: 

Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. For eiendommer 
på inntil 100 dekar produktiv skog  stilles det krav om gjennomføring av førevar-tiltak som nedfelt i 
Norsk PEFC Skogstandard. 
Tilskudd gis bare til VSOP-innmeldt virke fra hogstklasse 5 (det kan gjøres unntak i områder med 
vindfall/skogskader). 
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 skal omdisponeres til annen bruk. 
Laveste søknadssum for alle ordninger er kr 3000,- 
Kart over driftsområde og evt utkjøringsveg skal vedlegges forhåndsgodkjenningssøknad. 

- Taubaneterreng* 120 kr/m3   
 

20 kr/m3 

Taubane/slepebane: Lilengde > 75 m og helning > 40 %. 
 
Ved evt transport fra standplass til godkjent leveringssted 

- Alternative 
transportløsninger* 

 

 
           75 % 

Spesielt høge driftskostnader som f.eks.sjøtransport o.a. som ut fra lokale 
driftsforhold vurderes som en rasjonell løsning. Regnes av godkjente 
merkostnader i fht ordinær skogsdrift. Max 90 kr/m3  

- Lang terrengtransport*  
20 kr/m3 
30 kr/m3 

Transport i terreng og på traktorveg fram til godkjent leveringssted: 
- fom 1,5 km tom 2,0 km  
- over 2,0 km  

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

Driftsulempetilskudd 
 
 
Tiltak mot driftsulemper i 
hogstområdet og i 
driftsveg. 

 
 
 
 
 
 

50 % 

Omfatter enkle nødvendige tiltak i hogstområde og i driftsveg mellom 
velteplass og hogstområde.  
Følgende tilskudd finnes:  

• Manuell felling/frikapping og/el innvinsjing mot hogstmaskin 

• Kavellegging myr og annen bæresvak mark 

• Bru/rør for kryssing av bekkefar. 
Regnes av godkjente, dokumenterte merkostnader i fht ordinær skogsdrift. 
Merkostnader dokumenteres med kopi av spesifisert faktura med 
timeforbruk, timekostnad og antall kubikk virke dette har betydning for. For 
kavellegging og elvekryssing er det kun medgått arbeidstid som er 
tilskuddsberettiget.Tiltakene kan kombineres, men det ytes maksimalt kr 30,- 
pr ekstra kubikk i tilskudd. Ordningen kan kombineres med lang 
terrengtransport, men det ytes maksimalt 50 kr/m3. Oppretting av 
kjøreskader er ikke tilskuddsberettiget. 
Inngrep med negative miljøkonsekvenser er ikke tilskuddsberettiget. 

 
 


