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  Retningslinjer NMSK  
 

Til:   

Skognæringa i øvre Namdal, Lierne, Røyrvik og Namsskogan kommuner  

 

Fra:

  

Lars Kristian Bjørnli og Andreas Gomo Leistad. 

  

Sak:

  
RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV SØKNADER OG BRUK 

AV SKOGMIDLER (NMSK) I ØVRE NAMDAL, LIERNE, RØYRVIK 

OG NAMSSKOGAN KOMMUNER 2020 

 
 

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 

20/1286 -1    12.02.2020 

 
Hjemmel - Gjeldende forskrift 

FOR 2004-02-04: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, sist endret 03.09.2014 

FOR 2006 06-07: Forskrift om bærekraftig skogbruk, sist endret 02.02.2015 

 

Tilskudd der kommunen er vedtaksmyndighet 
 

Bakgrunn 

Kommunene er vedtaksmyndighet for skogmidlene som gjelder tilskudd til skogkultur (§4) og 

tilskudd til miljøtiltak i skog (§6). Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at 

det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping. 

 

Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader til ovennevnte formål.  

Retningslinjene utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i 

skogbruket lokalt.  

 

Tildeling 
Midlene er tildelt fra Fylkesmannen i Trøndelag i brev av 06.02.2020, og øremerket nærings- og 

miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Lierne kommune er tildelt kr 570.000,-. Røyrvik kommune er 

tildelt kr 40.000,-. Namsskogan kommune er tildelt kr 105.000,-, for året 2020.  

 

Mål for skogbruket 
 Opprettholde et høyest mulig avvirkningsnivå 

 Stimulere til investeringer i framtidsskogen og heve aktivitetsnivået på skogskjøtselen 

 Heve kvalitet og kvantitet på skogsveinettet 

 Opprettholde tilgangen på kvalifisert arbeidskraft i skogbruket 

 

 

Strategier og innsatsområder 
 Stimulere til oppbygging av framtidsskog 

 Synliggjøre skognæringas betydning, både lokalt og regionalt 

 Kompetansebygging og styrking av veiledningsapparatet 
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 Tilstrebe at skog- og utmarkseiere skal være bosatt i kommunen 

 Utnytte skoghistorie i næringssammenheng 

 

I tillegg skal skogfondsordningen promoteres og utnyttes maksimalt. 

 

Tilskuddssatser  
Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være. Om ikke 

annet er nevnt gis det ikke tilskudd til andre tiltak enn de som fremgår av tabellen.  

 
Tabell 3. Tilskuddssatser 2020 

 

Innsatsområde 

 

Bonitet/strøk 

 

Tilskuddssatser 

 

Merknader 

Planting Alle 30 % av kostnad  

Suppleringsplanting Alle 30 % av kostnad  

Markberedning Alle 30 % av kostnad 

maks 120kr/daa 

maks. kostnad: 400 kr/daa 

Ungskogpleie Alle  60 % av kostnad, 

maks 270 kr/daa 

maks. kostnad: 450 kr/daa 

Forhåndsrydding før 

tynning i hogstklasse (hkl.) 

3 
 

Alle 50% av kostnad, 

maks 200 kr/daa 

 

maks. kostnad: 400 kr/daa  

 

Generelle vilkår 
 Tilskuddsregler og satser gjelder fra 1. januar 2020 og fram til 31. desember 2020. 

 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. 

 Tilskudd gis etter «første man til mølla» prinsippet. 

 

Vilkår skogkultur 
 Feltet skal være minst 2 daa. I særlige tilfeller kan arealkravet etter en skjønnsmessig vurdering 

fravikes. 

 Tilskudd til skogkultur gis bare til arbeider som er skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført.  

Plantetallet bør være i henhold til «Standard utplantingstall for vanlig gran i Nord-Trøndelag 

(2012)» tilsvarende det som er oppgitt i tabellen under. 

 
Bonitet Ant utsatte planter pr daa 

Bestandsfrø Foredlet frø 

G17 190 220 

G14 160 190 

G11 120 160 

G8 90 120 

 

 Det kan gis tilskudd til mekanisk behandling av gras, bregner, urter m.m. inntil 2 ganger etter 

planting. 

 «Anbefalt standard ungskogpleie (2014)» legges til grunn ved utbetaling av tilskudd til 

gjennomført ungskogpleie. 

 Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. 

 Søknad om tilskudd til tiltak innen skogkultur skal legges inn elektronisk på ALTINN, eller 

leveres på eget skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet (Link til skjema SLF909).  

Skjema kan også fås ved henvendelse til kommunen. Det er krav om skogeiers underskrift på 

skjemaene. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=909&servicekey
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 Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen snarest mulig etter gjennomføring av tiltak. 

Søknader behandles fortløpende innenfor budsjett, deretter legges søknader på vent. Siste frist 

for levering av søknader til kommunen er 1. desember. 

 Tilskudd til skogkultur er rettighetsmidler. Dersom aktivitet overstiger samlet budsjett skal 

eventuelt berettiget tilskudd etterbetales snarest mulig påfølgende år, forutsatt at kommunen da 

tildeles midler til skogformål. Tilskudd til slike formål skal ha prioritet foran øvrige søknader, 

og utbetales etter regler gjeldende det året arbeidet ble utført.  

 

Vilkår miljøtiltak i skog (§6) 
 Tilskudd til å ivareta nøkkelbiotoper som skal stå "urørt" vil bli prioritert. 

 Nettoverdien av tømmeret i nøkkelbiotopen må utgjøre en minimumsverdi på kr 10.000,-. 

 Med delvis dekning av økonomisk tap knyttet til langsiktig bevaring som krever at skogeier 

avstår fra hogst, menes inntil 40 % av nettoverdien av tømmeret. 

 For beregning av tilskuddsgrunnlag benyttes fastsatt hjelpeskjema «Miljøtiltak i skog» der den 

enkelte biotop vurderes i forhold til eiendommens størrelse, volum, bruttoverdi, driftspris og 

nettoverdi. 

 Tilskuddet kan utbetales over to år. 

 Søknadsfrist settes til 1. desember. Forutsetning for utbetaling av tilskudd er at det er midler 

igjen i tilskuddspotten. 

 For øvrig gjelder vilkår og bestemmelser jfr. forskriftens § 6. 

Søknad om tilskudd til tiltak innen skogkultur skal legges inn elektronisk på ALTINN, eller leveres på 

eget skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet (Link til skjema SLF911). 

 

Andre bestemmelser 

Administrasjon og klage 

Søknad om tilskudd behandles av kommunen som enkeltvedtak med klagerett.  Fylkesmannen er 

klageorgan i slike saker. 

 

Opplysningsplikt og kontroll 

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

forutsetningen.  Av skogkulturtiltak bør minimum 10 % av søknadene kontrolleres. Videre er det 

fastsatt egne retningslinjer for resultatkontroll i skogbruket, samt egen «plan for risiko basert kontroll 

av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond». Se vedlegg 

 

Omgjøring og tilbakebetaling 

Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det 

avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet. 

Tilskudd til planting skal betales tilbake dersom arealet tas i bruk til annet formål enn skogproduksjon 

før det er gått 20 år etter planting.   

 

Tidligere var Fylkesmannen førsteinstans for tilskudd til vegbygging, tynning, mellomvanskelig 

terreng o.a. samt skogbruksplanlegging jfr. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket, §§ 5, 7. Dette ansvaret er fra og med 2020 overført til kommunene. Overordna 

retningslinjer for prioritering av søknader blir fortløpende utarbeidet i felleskap med de øvrige 

kommunene i Namdalen. Og vil være på plass i løpet av våren 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

Lars Kristian Bjørnli 

Rådgiver skog, ØNLU 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=911&servicekey=9472

