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Retningslinjer for utbetaling fra skogfond og tildeling av tilskudd til 
skogkultur 2019 
 
Retningslinjene er fastsatt med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket § 3 annet ledd. Forslag til risikobasert kontrollplan (dokument 19/00041-4) og 
retningslinjer for NMSK-tilskudd har vært på høring til skogeierlagene. 
 
Skogfond kan benyttes til en rekke tiltak (investeringer) i den skogen skogsvirket er levert fra, 
for eksempel kjøp av planter, plantearbeid, ungskogpleie, m.m. (se nedenfor stående link). 
I Vennesla kommune kan det i 2019 søkes om 30 % NMSK-tilskudd til følgende skogkulturtiltak: 
 

 Markberedning (kode 101) - maks. kostnad pr. dekar (eks. mva.) kr 600,- 

 Plantekjøp (kode 110) - kostnad i h.h.t. faktura. 

 Nyplanting (kode 120) - kostnad i h.h.t. faktura, eventuelt eget arbeid som godtgjøres 

etter fast sats på kr 3,60 pr. plante. 

 Suppleringsplanting (kode 130) - kostnad i h.h.t. faktura, eventuelt eget arbeid som 

godtgjøres etter fast sats på kr 4,10 pr. plante. 

 Mekanisk etterarbeid (kode 131) og avstandsregulering (kode 133) slås fra og med 2019 

sammen til følgende ny kode: 

Ungskogpleie (kode 133) - maks. kostnad pr. dekar (eks. mva.) kr 680,- Dokumenteres 
med kopi av faktura, eller timeliste for eget arbeid som godtgjøres med kr 340,- pr time. 
Tildeling av NMSK-tilskudd til ungskogpleie kan godkjennes i bestand i hogstklasse 1 og 
2. (Hogstklasse beskriver et bestands utviklingstrinn basert på alder og bonitet). Ved tvil 
kan det ytes tilskudd til ungskogpleie i bestand med trehøyde inntil 10 meter. Det 
forutsettes at tiltaket er gjennomført i bestand med mulighet for kvalitetsproduksjon. 

 
Kostnader utover nevnte krever forhåndsgodkjenning før det eventuelt tildeles NMSK-tilskudd. 
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Følgende dokumentasjon skal følge søknaden: 

 Timeliste for eventuelt eget arbeid. 

 Kopi av faktura (f. eks. ved plantekjøp/plantearbeid/annet skogkulturarbeid). 

 Kart hvor hvert enkelt tiltak er markert tydelig (kartfestet), minimumskrav er at gnr/bnr, 

samt teig- og bestands nummer (forutsetter skogbruksplan fra 2011) for hvert enkelt 

tiltak påføres søknadsskjemaet. 

Det oppfordres til å registrere søknader elektronisk. Start eventuelt fra Landbruksdirektoratets 
hjemmeside (link ovenfor) og velg «skogfond på nett». Husk å ha klargjort/skannet faktura og 
timeliste slik at pdf-filene kan lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 
 
Dersom søknad sendes til kommunen benyttes skjemaet «LDIR-909B» for refusjonskrav som 
gjelder utbetaling fra skogfond og søknad om NMSK-tilskudd til skogkultur. Skjemaet er 
tilgjengelig her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema  
 
I 2019 har Vennesla kommune fått tildelt kr 290 000,- av fylkesmannens tilskuddspott for 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler). Det er en økning på kr 45 000,- fra fjoråret 
og tilsvarer kommunens totale forbruk av NMSK-midler i 2018. Dette er positivt. 
 
Fylkesmannen i Agder har i 2019 holdt igjen kr 450 000,- av NMSK-potten i Vest-Agder. Av dette 
vil inntil kr 300 000,- prioriteres tiltak etter snutebilleskader. 
 
På grunn av kommunenes søknadsfrist for tildeling av restmidler fra nevnte pott (som er 25. 
august), oppfordres skogeiere til å søke snarest mulig etter gjennomført skogkulturtiltak. 
Refusjonskrav og søknad om tilskudd i 2019 må være kommunen i hende senest 25. november. 
 
Tilskudd til «tettere planting som klimatiltak»: 
Ordningen videreføres i 2019. For mer info vises det til Landbruksdirektoratets nettside: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima  
Det bemerkes at tilskudd til “tettere planting” tas fra en egen pott og ikke fra NMSK-potten. 
 
Ved nyplanting kan det gis 80 % tilskudd til «tettere planting» for inntil 50 planter per dekar 
som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumstall.  Kravene til minimum 
utplantingstall er redusert med 10 % der det plantes på markberedte felt. 
 
Videre kan det i 2019 søkes om 50 % tilskudd til suppleringsplanting, uavhengig av hvor mange 
planter som plantes inn. Det er et krav at plantetettheten etter supplering tilfredsstiller det 
fastsatte minimumstallet pr. dekar ved tettere nyplanting, jf. retningslinjene. Utviklingsdyktige 
planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på minst 1 meter, som vil inngå i 
framtidsbestandet kan telles med når plantetettheten etter supplering skal vurderes. Se 
ytterligere detaljer i ovennevnte link. 
 
Søknad om tilskudd til tettere planting registreres digitalt via «skogfond på nett». Det kan 
eventuelt søkes til kommunen på skjema LDIR-909B. Legg ved kopi av faktura for plantekjøp og 
eventuelt plantearbeid, samt kart der tilplantet areal er nøyaktig inntegnet. I 2019 er skogeiers 
søknadsfrist 1. august ved digital søknad for vårplanting. Frist dersom søknad om vårplanting 
sendes til kommunen er 20. juni (grunnet ferieavvikling). Søknadsfrist for høstplanting er 7. 
november. 
 

https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima
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Ved suppleringsplanting ytes kun ett av følgende tilskudd pr. tiltak. Enten etter søknad om 50 % 
tilskudd i henhold til ordning med «tilskudd til tettere planting som klimatiltak» eller etter 
ordinær søknad om 30 % tilskudd fra kommunens NMSK-pott. Tilskudd til suppleringsplanting 
kan gis for tiltak i etablerte plantefelt og felter med naturlig foryngelse, der tettheten er for lav. 
 
Snutebilleskader: 
Det kan søkes om inntil 60 % tilskudd til tiltak etter snutebilleskader, i henhold til fastsatte 
retningslinjer for tildeling av tilskudd til markberedning, supplering- og nyplanting etter 
snutebilleskader. Tildeling av tilskudd etter snutebilleskader må forhåndsgodkjennes av 
Fylkesmannen i Agder. Skogeiere som får mistanke om snutebilleskader bes om å kontakte 
kommunens fagansvarlig skogbruk på 38 13 72 35 eller faghjelpa på 950 45 368 snarest mulig. 
 
Gjødsling av skog som klimatiltak: 
Vennesla kommune ligger i et område langs Skagerakkysten med restriksjoner/begrensninger 
på størrelsen av areal som kan gjødsles med tilskudd. Det er ikke ledig arealkvote for 2019, men 
skogeiere som ønsker å gjødsle på egnede arealer kan fortsatt gjøre det, uten statstilskudd. 
 
Rentemidler fra skogfond: Bruken av rentemidler reguleres av Forskrift om skogfond o.a. § 14. 
Rentemidlene kan brukes til informasjonsmateriell, fellesutgifter i forbindelse med skogfaglige 
arrangement og utferder, opplæring o.a. av skogeiere (f.eks. kurs i regi av Aktivt Skogbruk), 
skoler, organisasjoner, allmennheten, m.fl. Det kan også gis tilskudd til mindre kostbart teknisk 
utstyr som kommer til nytte for mange skogeiere (f.eks. serielåser) på skogsbilveger. Enkel 
søknad kan sendes fortløpende via e-post. Siste frist i 2019 er 15. november. 
 
Faghjelp: Samarbeidsavtale om felles faghjelp i skogbruket er videreført i 2019. Faghjelp i 
Vennesla kommune er Mikal Godtfredsen fra Kile. Han kan kontaktes på mobil 950 45 368 for 
veiledning/råd/tips eller befaring i forbindelse med skogkulturarbeid m.m. Kostnad til faghjelp 
dekkes med rentemidler fra skogfond og tilbudet er gratis for skogeierne. 
 
Eventuelle spørsmål eller forslag til endringer neste år kan rettes fortløpende til fagansvarlig 
skogbruk, telefon 38 13 72 35 / 908 78 202 eller e-post: rune.iveland@vennesla.kommune.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Rune Iveland 
Fagansvarlig skogbruk 
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