
 

 

 

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER I SKOGBRUKET 

Midtre Namdal samkommune 2017 

 
Tildeling, prioritering og utarbeidelse av retningslinjer for tilskudd til skogbruksformål i 2017 er 
utarbeidet på bakgrunn av kommunenes tiltaksstrategier for 2017, innspill og møte i 
kontaktutvalg for skogbruk i Nord-Trøndelag 12.01.17. Fylkesmannens tildelingsbrev omfatter 
ordninger hjemlet i forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket og forskrift om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Ordningene med klimatilskudd til gjødsling og 
tetter planting av skog har sentralt utviklet regelverk. 
For tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak o.a. har kommunene vedtaksmyndighet og 
fullstendig saksbehandlingsansvar. 
For tilskudd til vegbygging og vanskelig terreng m.m. har Fylkesmannen selve 
vedtaksmyndigheten, men kommunene er ansvarlige for saksbehandling som 
forhåndsgodkjenning, prioritering av tiltak, oppfølging av veganlegg gjennom anleggsperioden 
og kontroll. 
For tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og planting av klimaskog har 
Fylkesmannen vedtaksmyndighet. 
 
 
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. 
 

 
INNSATSOMRÅDE SATS AVGRENSNING 

 

Planting nyanlegg 

 
Tilskudd kr 1,30 pr.plante 

Norm for plantetetthet: 
G  8:    90 planter per daa 
G 11: 120 planter per daa 
G 14: 160 planter per daa 
G 17: 190 planter per daa 

 

 

Suppleringsplanting 

   
Tilskudd kr 1,30 pr.plante 

Ungskogpleie 

 

 

Ungskogpleie ≤15 år 

Tilskudd ≤ 50 % av 
kostnaden 

 
Tilskudd ≤ 80 % av 

kostnaden 
 

Inntil kr 185/da.  
 
 
Inntil kr 240/da.  
Planteår må dokumenteres. 

Det gis tilskudd til ungskogpleie 
på samme areal 2 ganger, 
behov ut over dette må 
forhåndsgodkjennes av 
skogbruksmyndigheten. 
Feltstørrelse minimum 2 da. 

Tynning  
Motormanuell tynning: 

tilskudd kr 150/m3 

         

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

Grøfting og gjødsling av 
etablerte 
skogreisingsfelt 

Ikke budsjetterte midler      
i 2017 

 

 

Stammekvisting av 
lauvtre 

Ikke budsjetterte midler      
i 2017 

 

 

Avskjæringsgrøfter i nye 
hogstfelt og grøfterensk i 
ungskog 

Ikke budsjetterte midler      
i 2017 

 

 

Maskinell 
førstegangstynning 

Ikke budsjetterte midler      
i 2017 

 

 

Miljøtiltak i skog Ikke budsjetterte midler      
i 2017 

 

 



INNSATSOMRÅDE SATS AVGRENSNING 

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

-Tettere planting  
Tilskudd 80% av 

kostnaden 
 

Følgende intervaller dekkes av tilskuddsordningen til tettere 
planting: 
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 

-Gjødsling av skog  
Tilskudd 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 MNS Miljø og landbruk på forhånd!  

-Suppleringsplanting Tilskudd 60% av 
kostnaden 

Tillskudd ytes for inntil 50 planter/dekar, med krav om at 
plantetettheten etter supplering tilfredsstiller det fastsatte 
minimumstall pr dekar ved tettere nyplanting. 

-Planting av skog på nye 
arealer (klimaskog) 

Tilskudd 100% av 
kostnaden 

Planting på «nye» åpne arealer, som dyrkamark, beite, 
gjengroingsareal og tidligere massetak. 
Kontakt MNS Miljø og landbruk 

Skogsveg kl. 3, 4 og 7 

Nyanlegg/ombygging* 

 
 

Skogstrøk inntil 60 % 
Kyststrøk inntil 65 % 

Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter “For-
skrift om planlegging og godkjenning av veier for 
landbruksformål”. Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold. Min. 
anleggskostnad kr 40.000, men det kan gis tilskudd til 
velteplasser/snuplasser sjøl om anleggskostnaden er mindre. 

* bygd før 1980 

Skogsveg kl. 8  
Inntil 35% 

Tilskudd gis kun der vegen er nødvendig tiltak i hogstområdet 
og/eller i driftsvegen mellom velteplass og hogstområde. 
Tilskudd skal ikke overstige 30kr/m³ som utløses. 

Skogsdrift med 

taubane, hest o.a, og 

omfatter: 

Forhandssøknad om tilskudd, endelig søknad max 1 mnd. etter avsluttet drift.            

Laveste søknadssum for alle ordninger er kr 2000,- 

*Tiltak der det ikke kan gis kombinerte tilskudd, unntatt er tiltak innenfor innsatsområde 
mellomvanskelig terreng 

- Taubaneterreng* 120 kr/m3 
 

20 kr/m3 

Taubane/slepebane:Lilengde > 75 m og helning > 40 %, flate 
over 25 da må forhåndsgodkjennes. 
Ved evt transport fra standplass til godkjent leveringssted 

- Alternative 

transportløsninger* 

 

 
                  50 % 

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  

-Manuell hogst* 30 kr/ m3 Omfatter drifter hvor tømmer felles og kvistes med motorsag 
og kjøres fram med landbrukstraktor. 

- Lang transport*  
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  

-Mellomvanskelig 
terreng. 
 
Tiltak mot driftsulemper i 
hogstområdet og i 
driftsveg. 

 
 
 
 
 
 

50 % 

Omfatter enkle nødvendige tiltak for å få med mer virke fra 
mellomvanskelig terreng. 
Følgende tiltak er tilskuddsberettiget: 

 Manuell felling/frikapping inn mot hogstmaskin 

 Manuell felling/frikapping og innvinsjing mot 
hogstmaskin 

 Kavellegging myr el anna bæresvak mark 

 Bru/rør for kryssing av bekk 
Regnes av godkjente, dokumenterte merkostnader i fht 
ordinær skogsdrift. Merkostnader dokumenteres med kopi av 
spesifisert faktura med timeforbruk, timekostnad og anslag på 
ant kubikk 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. Oppretting av 
kjøreskader er ikke tilskuddsberettiget. 

 


