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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. februar 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. 

• Naturmangfoldloven §§ 8-12 

2. Midler til disposisjon  
Dette kapittelet blir oppdatert når Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fordelt midler. 

2.1 Tildelte midler til Tjeldsund kommune 

2.2 Gyldighet 

Tilskuddsregler og satser gjelder fra 01.01.20 og fram til nye tilskuddsregler og satser er fastsatt 

neste år. Det tas forbehold om ny statlig tildeling av midler i 2021. 

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 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.  
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• 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. 

• Søknaden må være korrekt utfylt med underskrift av skogeier.  

3. Tilskuddsregler 

3.1 Skogkultur 

3.1.1 Tilskuddssatser skogkultur 

Tabell 1: Tilskuddssatser til skogkultur. 

Tiltak 
Tilskudd inntil x % av 
godkjente kostander 

Arealtilskudd 
inntil x kr pr. daa 

Maks. 
tilskuddssats  

Grøfting av fastmark, 
grøfterensk og 
suppleringsgrøfting 

50  
 

Flaterydding 70   

Markberedning 70 300  

Nyplanting 70  8 kr/plante 

Nyplanting a 25  2,9 kr/plante 

Suppleringsplanting 70  10 kr/plante 

Suppleringsplanting b 25  4 kr/plante 

Ungskogpleie 70   

Treslagsskifte  400  

Hogst av lauvskjerm  300 
 

Førstegangstynning 
av barskog c  300 

 
 

 

a) Tilskuddssats gjelder planting av barskogsarealer hogd ved yngre alder enn minste alder 

etter PEFC-Norsk skogstandard, kravpunkt 14 (tabell 1). 

b) Tilskuddssats gjelder planting av barskogsarealer hogd ved yngre alder enn minste alder 

etter PEFC-Norsk skogstandard, kravpunkt 14 (tabell 1). 

c) Maskinell/manuell tynning. Forutsetter et uttak på minst 2 m3 pr da og at virket er innmeldt 

i virkesdatabasen. 
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Planting 

Tjeldsund kommune vil ha fokus på økt foryngelse, både nyetablering av nye barskogsfelt og 

replanting etter hogst. For planting av ny skog gis det tilskudd inntil 70% tilskudd for kostnader 

knyttet til planting, maksimalt 8 kroner per plante. Som vilkår for tilskudd skal det plantes minst 200 

trær/dekar. For replanting av barskog som er avvirket tidligere enn nedre aldersgrense for hogst i 

henhold til Norsk PEFC-skogstandard (tabell 1) reduseres tilskuddet til 25% og maksimalt 2,9 kroner 

per plante. For søknad om tilskudd til planting brukes landbruksdirektoratets søknadsskjema LDIR-

909 hovedkode 120. For suppleringsplanting gjelder kode 130.  

Tabell 2: Nedre aldersgrense for hogst ut fra bonitet jfr. Kravpunkt 14 i Norsk PEFC-skogstandard. 

 

Trelagsskifte  

For hogst av lauvskog med påfølgende planting av bartrær gis det tilskudd på 400 kroner per dekar. 

Som vilkår for tilskudd skal det plantes minst 200 trær/dekar. Tilskuddet utbetales etter dokumentert 

replanting med bartrær. Som vilkår for tilskudd til trelagsskifte skal det avsettes minimum 15% av 

bruttoverdien av virket til skogfond. For søknad om tilskudd brukes landbruksdirektoratets 

søknadsskjema LDIR-909 hovedkode 104.  

Hogst av lauvskjerm.  

Det er blitt plantet mye barskog under lauvskjerm. Lauvskjermen hadde som funksjon å beskytte 

granplantene de første årene etter planting. Etter hvert som grantrærne vokser til, vil lauvskjermen 

bidra til redusert tilvekst gjennom konkurranse. I tillegg er det en risiko for piskeskader når 

grantrærne vokser opp i lauvkrona, slik at man får toppskuddskader og påfølgende virkesfeil. Det er 

derfor ønskelig med uttak av lauvskjerm for å unngå redusert tilvekst og skader på barskogen. Det gis 

inntil 300 kr/dekar ved uttak av lauvskjerm. For søknad om tilskudd brukes landbruksdirektoratets 

søknadsskjema LDIR-909 hovedkode 104.  

Førstegangstynning av barskog  

Tilskudd kan innvilges med inntil 300 kr/dekar. Som vilkår skal det tas ut mer enn 2 m3/dekar og 

middelhøyden i bestandet skal ikke overstige 17 meter. Fastsetting av tilskuddssats vurderes ut fra 
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driftsopplegg og driftstekniske forhold. For søknad om tilskudd brukes landbruksdirektoratets 

søknadsskjema SLF-917. 

Statstilskudd for «tettere planting»:  

Tilskuddsordningen har som mål å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. 

Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke 

hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen 

bidra til økt binding av CO2. Økning av tettheten utover det optimale vil ha redusert klimaeffekt og 

omfattes derfor ikke av ordningen. Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har 

oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd. 

Det kan gis 60 prosent tilskudd til skogeiere som planter inntil 50 planter per daa utover et fastsatt, 

bonitetsavhengig minimumsantall. 

Tabell 1: Krav til minimum utplantingstall for tilskudd ved nyplanting (gjelder alle treslag). 

Bonitet 
Minimum 
plantetall 
pr. dekar 

Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 
planter/daa etter oppfylt minimumskrav) 

26 220 220- 270 

23 220 220- 270 

20 200 200- 250 

17 180 180- 230 

14 160 160- 210 

11 130 130- 180 

8 100 100-150 

3.1.2 Ungskogpleie 

Standard for bestand med ordinært ungskogpleiebehov: 
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Standard for bestand med etterslep i ungskogpleien 

 

Ungskogpleie på forsømte bestand må forhåndsgodkjennes av kommunen. Det holder med en epost 

der tiltaket beskrives med vedlagt kart over bestand. 

3.1.3 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. 

• Det kan gis tilskudd til mekanisk behandling som ungskogpleie inntil 2 ganger etter planting. 

• Det gis tilskudd til grøfterensk og suppleringsgrøfting. Ved tilskudd skal tiltaket 

forhåndsgodkjennes av kommunens skogbruksmyndighet. 

3.1.4 Prioriteringsrekkefølge NMSK-midler til skogkultur 

1. Nyplanting 

2. Suppleringsplanting 

3. Markberedning 
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4. Flaterydding 

5. Treslagsskifte 

6. Hogst av lauvskjerm 

7. Ungskogpleie 

8. Førstegangstynning av barskog 

9. Grøfting 

 

3.2 Skogsbilveger 

3.2.1 Tilskuddssatser skogsbilveger 

Tabell 4: Tilskuddssatser til veger. 

Tiltak 
TILSKUDDS- 

SATS i %, INNTIL 
Forutsetninger 

 
Skogsbilveger (v.kl. 3-

5)  

75 

Opprusting og nybygging av bilveg 

og utbedring av bru. 

Dersom tiltaket ferdigstilles innen to 

år fra tilsagnsdato, gis 5 % ekstra 

tilskudd, maksimalt 75 % 

Traktorveg 
(v.kl. 7 og 8) 

70  

Andre tiltak 

(snuplass, lunneplass, 

lastelomme, 

punktutbedring osv.) 

70  

 

3.2.2 Forutsetninger 

● Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter” Forskrift om planlegging og godkjenning 
av veier for landbruksformål”.  

 
● Det kreves byggeplan utarbeidet av autorisert vegplanlegger for veger i klasse 3 – 5. 
 
● Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold. 
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● 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 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 bør som hovedregel konkurranseutsettes. I de tilfeller der byggherre ønsker å 

utføre arbeidet selv, vil dette bli vurdert særskilt. 
 
● Minste tillatte indre diameter på stikkrenner er 400 mm. For stikkrenner som kun har 

drensfunksjon kan det tillates indre diameter ned til 150 mm. 
 
● 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 
ferdig godkjent innen 2 år fra tilsagn blir gitt. Dvs. at en ved rask bygging kan oppnå topp 
tilskuddssats på 75%.  

 
- Dersom anbudsutlysning igangsettes først i år 3, reduseres  

tilskuddssatsen til 40%. 
 
● For vegklasse 7 og 8 stilles det ikke krav om konkurranseutsetting. En enkel byggeplan skal 

utarbeides på grunnlag av pkt. oppgitt i søknadsskjema SLF-903. 

 

3.2.3 Prioriteringsrekkefølge 

Ved prioritering mellom veganlegg (nyvegbygging og opprustingsanlegg), prioriteres det etter 
følgende kriterier: 
 
 

1. Bilveger før traktorveger 

2. m3 hogstmoden skog pr. tilskuddskrone.  
- Hkl. V prioriteres foran Hkl. IV ved prioritering mellom anlegg. 

- Hkl. V og IV likestilles ved opprustingsprosjekter. 

3. Bonitet og m3/dekar 

4. Samarbeidsprosjekt mellom flere skogeiere  
(Fungerende vegforening ved opprusting) 

5. Områder med dårlig vegdekning 

 

3.2.4 Saksbehandling 

● Søknad om tilskudd til vegbygging skrives på skjema SLF-903, og sendes til kommunen innen 1. 
april/1. oktober. 
● Søknader om tilskudd legges inn i ØKS fortløpende. 
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● Kommunen har ansvar for kontroll, sluttgodkjenning og sluttregnskap. Kommunen bør følge 
veganlegget under bygging og utføre kontroll før slitelag kjøres på, og anleggsmaskiner forlater 
anlegget. 

 
● Tilleggsbevilgning. 

Omfatter uforutsette utgifter, dvs. større anleggskostnader enn opplyst i søknaden om 
tilskudd/byggeplan. Tilleggsbevilgning kan gis med bakgrunn i begrunnelse og regnskap for en 
tilleggskostnad på opptil 50 % av opprinnelig kostnad. 

 

3.3 Driftstilskudd 

3.3.1 Tilskuddssatser til driftstilskudd 

Tabell 5: Tilskuddssatser til drift. 

Tiltak 
TILSKUDDS- 
SATS INNTIL 

 
Lang terrengtransport 

 

20 – 40 kr/m3 

Driftsulempetilskudd 40 kr/m3 

Vekslende 
driftssystem 
(lunnetilskudd) 

60 kr/m3 

Oppryddingshogst 
etter stormskader 

20 kr/m3 

 

Lang terrengtransport 

Omfatter transport i terreng fram til godkjent leveringssted: 

● Fra og med 1,0 km til og med 1,5 km gis 20 kr/m3 i tilskudd 

● Fra og med 1,5 km til og med 2,0 km gis 30 kr/m3 i tilskudd 

● Over 2,0 km gis 40 kr/m3 i tilskudd 

Ordningen gjelder både ved helmekanisert drift og manuell drift. 

Ordningen kan kombineres med driftsulempetilskudd, men det ytes maksimalt 80 kr/m3. 

(Måles med lassbærer, alt. GPS) 
 
Ved søknad om tilskudd ved lang terrengtransport benyttes søknadsskjema SLF-916 B, kode 5. 
 

Driftsulempetilskudd 

Omfatter enkle nødvendige tiltak i hogstområde og i driftsveg mellom velteplass og hogstområde.  
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Regnes av godkjente dokumenterte merkostnader i forhold til ordinær skogsdrift. Merkostnader 
dokumenteres med kopi av spesifisert faktura med timeforbruk, timekostnad og anslag på antall 
kubikk dette har betydning for. For kavellegging og elvekryssing er det kun medgått arbeidstid som er 
tilskuddsberettiget. Tiltakene innenfor driftsulempetilskudd (kode 9) kan kombineres, men det ytes 
maksimalt kr 40,- pr ekstra kubikk i tilskudd. Ordningen kan kombineres med lang terrengtransport, 
men da ytes maksimalt 60 kr/m3. Oppretting av kjøreskader er ikke tilskuddsberettiget. Uttrauging av 
myr eller inngrep med negative konsekvenser for miljø er ikke tilskuddsberettiget.  
 
Følgende tiltak er tilskuddsberettiget:  
• Manuell felling/frikapping inn mot hogstmaskin.  

• Manuell felling/frikapping og innvinsjing mot hogstmaskin.  

• Kavellegging av myr og annen bæresvak mark  

• Bro/rør for kryssing av bekkefar  
 
Ved søknad om driftsulempetilskudd benyttes søknadsskjema SLF-916 B, kode 9. 
 

Vekslende driftssystem (lunnetilskudd) 

Tilskudd til vekslende driftssystem forutsetter nødvendig skifte av transportmiddel for 
videretransport fram til leveringssted. Herunder regnes nødvendig lunning av virke i terrenget ved 
vanskelige terreng- og føreforhold for å spare terrenget for kjøreskader. Framkjøringen av lunnevirke 
bør skje ved gunstige føreforhold slik at intensjonen (unngå kjøreskader) med å lunne virket ivaretas. 
Innvinsjing til traktor for direkte framkjøring er ikke regnet som vekslende driftssystem. 
Tilskuddssatsen er inntil 60 kr/fm³. Tilskuddet kan kombineres med lang terrengstransport, men ikke 
overstige 80 kr/fm³. 
 

Oppryddingshogst etter stormskader 

Ved stormfelling av skog er det viktig å komme tidlig i gang med oppryddingsarbeidet slik at virket 
blir transportert bort fra skogen. Dette for å unngå insektskader og for å ivareta virkesverdier for 
videreforedling/industri.  
 
Tilskuddssatser for vanskelighetstilskudd for opprydding av bartrevirke etter stormfelling: 20 kr/fm³. 
Ordningen gjelder kun bartrevirkevirke. Sagtømmer skal sorteres ut og leveres til sagbruk så langt det 
er avsetning. Virkesvolumene skal innrapporteres til virkesdatabasen. Virket skal normalt være 
transportert bort fra skogen og stedet for levering av virke ved bilveg innen 15. juli*, jfr. § 12 i 
forskrift om bærekraftig skogbruk. (*egen dato for Troms og Finnmark). Oppryddingshogsten skal 
som normalt meldes til kommunen, jfr. skjema «Melding om hogst i vernskog», der det er meldeplikt 
på hogst. Hogstmelding med kart over hogstområde med søknadsskjema sendes til Kvæfjord 
kommune sammen. Kommunen skal kontrollere lunnene med virke etter hogst.  
 
Ved søknad om oppryddingshogst etter stormfelling benyttes søknadsskjema SLF-916 B, kode 9. 
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3.3.2 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 
føre-var-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 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. Dette gjøres med lønnsomhetskalkulator på skogsvei.no -> Økonomi. 
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 80 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 kommunen. 
 

3.3.3 Saksbehandling 

● Alle søknadsberettigete tiltak skal forhåndsgodkjennes av kommunen før tiltaket 
igangsettes/iverksettes. Søknad om forhåndsgodkjenning gjøres ved bruk av skjema ”LA 1-18 
Driftsteknikk”.  

 
● Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 1 år, med mulig forlengelse ved søknad opptil 

maksimalt 2 år, (jfr. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 3). 
 
 
● Søknad om tilskudd skrives på skjema SLF-916, og sendes til kommunen senest 1 måned etter at 

virket er innmålt. Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen. Vedlagt søknaden skal 
dokumentasjon foreligge. 

 
● Kommunen vil gjennomføre inntrekning av midler på prosjekter, med utgått arbeidsfrist. 
 

https://www.dropbox.com/s/0f32ytzbcsgac09/04_regneark_MNS_vegbyggingskalkulator..xls?dl=0
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4. 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.  

5. Andre bestemmelser, jf. 1.1. Gjeldende regelverk 

5.1. Tilskuddsgrunnlaget. 

Tilskuddsgrunnlaget (faglig utførelse og kostnadsgrunnlaget) skal før utbetaling av tilskudd 

godkjennes av kommunen. 

5.2. Administrasjon og klage. 

Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen er klageorgan i slike saker jf. 

NMSK-forskrift § 11.  

5.3. Opplysningsplikt og kontroll. 

Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene skjer i tråd med 

forutsetningene jf. NMSK-forskrift § 12. Videre er det fastsatt egne retningslinjer for resultatkontroll i 

skogbruket. 

5.4. 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. 

5.5. Reglene generelt. 

Med forbehold om endringer. 

5.6 Dispensasjon 

Kommunene kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene. 

5.7 Kontroll 

Kommunen skal i nødvendig utstrekning (minimum 10 %) kontrollere at tiltakene er gjennomført i 

tråd med forutsetningene.  

Skogsveger omfattes av de særskilte retningslinjer for resultatkontroll i skogbruket som er fastsatt av 

Landbruksdirektoratet og omfatter alle veger bygd med tilskudd. Resultatet av denne kontrollen som 

utføres av kommunen legges inn i ØKS. 

Kommunen vil foreta 5 årskontroll av vegvedlikehold på samtlige veger i klasse 3 og 4. 
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6. Frister 

• 1. april   Søknad om tilskudd til skogsveger, runde 1 

• 1. august   Søknad om tilskudd til tettere (vår-)planting 

• 1. oktober   Søknad om tilskudd til skogsveger, runde 2 

• 1. november  Søknad om tilskudd til tettere (høst-)planting 

• 15. november  Søknad om tilskudd til skogkultur og driftstilskudd 

 

 

Dato: 03.06.20 
 
Karstein Grongstad Lona 
Skogbruksrådgiver 


