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Retningslinjer for behandling av krav om utbetaling fra skogfond og søknader 
om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
 
1. Bakgrunn 
Ifølge Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 1 er «formålet med tilskudd 
til nærings- og miljøtiltak i skogbruket at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir 
stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk 
mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet». 
 
Kommunene skal jf. § 3 fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike 
retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og 
næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt. Retningslinjene fastsettes på delegert fullmakt, jf. 
Vennesla kommunes delegasjonsreglement av 18. 6. 2015. 
 
2. Lov- og forskriftsgrunnlag 
Det er kommunene som behandler og avgjør søknader om tilskudd etter Forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 4 (skogkultur), § 6 (miljøtiltak i skog) og § 8 (andre tiltak 
som bidrar til å utvikle skogbruket i kommunen). Forskriften inneholder følgende om tilskudd til 
bl.a. ungskogpleie: 
 
For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog kan det jf. § 4 gis tilskudd til ungskogpleie og andre 
kvalitetsfremmende tiltak. Dette omfatter også tilskudd til skjøtsel av skog i kantsoner og i 
sammenheng med kulturminner. Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av 
utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd. 
 
3. Bruk av tilskuddsmidlene prioriteres som følger 

1. Ungskogpleie. 
2. Markberedning. 
3. Planting (plantekjøp, nyplanting og suppleringsplanting). 
4. Faghjelpsordning i skogbruket. 
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Det er i tillegg et eget tilskudds opplegg for nasjonal ordning (klima/miljø tilskudd) for gjødsling, 
tettere planting og suppleringsplanting. 
 
4. Krav til tiltak og søknad 

 Landbrukseiendom med mer enn 10 dekar produktiv skog. 

 Tiltaket skal være skogfaglig- og miljømessig forsvarlig utført. 

 Ungskogpleie kan innebære fjerning av vegetasjon som hindrer plantenes vekst, 
lauvrydding og avstandsregulering. Ungskogpleie er å fristille et riktig antall av de beste 
trærne av de beste treslagene jevnest mulig fordelt over arealet. Det er viktig at 
fristillingen utføres før framtidsstammene er blitt skadet på grunn av konkurranse om 
plassen. Tiltaket utføres i hogstklasse 1 og 2, normalt når høyda på hovedtreslaget er 1 - 
4 meter, og skal senest utføres før gjennomsnitts trehøyde (grunnflateveid 
middelhøyde) i bestandet er 8 - 10 meter. 

 For klimatiltakene gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting gjelder egne krav. 

 Søknad og nødvendig dokumentasjon sendes snarest mulig etter at tiltaket er utført og 
senest innen 1 år, jf. punkt 5 og 6. 

 Kostnader skal dokumenteres med kopi av faktura og/eller timeliste for skogeiers eget 
arbeid.  

 Tiltak skal kartfestes. Unntaksvis kan gnr/bnr, teig og bestandsnummer føres på 
søknadsskjemaet. All dokumentasjon vedlegges søknaden. 

 Kostnader utover fastsatte maks. satser (punkt 8) krever forhåndsgodkjenning. 
 
5. Søknadsfrister 

5. Årlig søknadsfrist er 25. november. 

 For klimatiltakene gjelder følgende frister: 
Gjødsling 15. september. 
Tettere planting/suppleringsplanting - vårplanting 1. august - høstplanting 7. november. 

 
6. Innsending av søknad, saksbehandling og utbetaling 
Søknad anbefales registrert digitalt via Altinn/skogfondsystemet ØKS, der nødvendige vedlegg 
også lastes opp. Se eventuelt: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-
skog/skogfond/skogfond-no Alternativt kan skjema LDIR-909 B (utbetaling fra skogfond og 
søknad om tilskudd til skogkultur) benyttes og sendes sammen med øvrig dokumentasjon til 
post@vennesla.kommune.no eller til Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla. 
Dokumentene kan unntaksvis sendes til rune.iveland@vennesla.kommune.no Skjemaer finnes 
bl.a. på denne lenken: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-
skog/skogfond/om-skogfond/skjema 
 
Søknader behandles fortløpende i skogfondsystemet ØKS. Godkjente søknader besvares med 
digitalt vedtaksbrev fra ØKS. Delvis godkjente søknader besvares tilsvarende, men med 
begrunnelse/tilleggstekst for delvis avslag. Dersom søknaden avslås sendes eget vedtaksbrev. 
 
7. Kontroll og omgjøring/tilbakebetaling 
Kontroll utføres primært før søknaden behandles, men kan utføres i ettertid. Dersom det 
avdekkes forhold i strid med forutsetninger, kan tilskudd helt eller delvis kreves tilbakebetalt. 
Det kan åpnes for at skogeier utbedrer eventuell mangel, i så fall skal det utføres ny kontroll før 
godkjenning. Kommunen kan kreve tilskudd tilbakebetalt hvis planstatus for området endres. 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
mailto:post@vennesla.kommune.no
mailto:rune.iveland@vennesla.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema
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8. Tilskudd fra NMSK-midler 

Tiltak Kode (i ØKS) Tilskuddssats Merknad 

Markberedning 101 30 % Maks. kostnad pr. dekar kr. 650,- 

Plantekjøp 110 25 %  

Nyplanting 120 25 % Eget arbeid (skogeier) kr. 4,- pr. 
plante. 

Suppleringsplanting 130 25 % Eget arbeid (skogeier) kr. 4,50 pr. 
plante. 

Ungskogpleie 133 35 % Eget arbeid (skogeier) kr. 350,- 
pr. time. Maks. kostnad pr. dekar 
kr. 700,-  

 
Det kan årlig avsettes inntil kr. 30 000,- av NMSK-midlene til faghjelpsordning i skogbruket. 
 
Tilskudd til miljøtiltak/andre tiltak prioriteres ikke. Dersom det er tilgjengelige midler ved årets 
slutt, kan det vurderes. 
 
9. Tilskudd til klimatiltakene 

Tiltak Kode (i ØKS) Tilskuddssats Merknad 

Gjødsling 011 0 % * *Restriksjoner for Agder (sone 
med avrenning til Skagerak). 

Tettere planting 120 60 % * *For inntil 50 planter pr. dekar 
som plantes utover et fastsatt 
bonitetsavhengig minimumstall. 

Suppleringsplanting 130 20 % * *I etablerte plantefelt/felt med 
naturlig foryngelse, der det er 
for lav tetthet. 

 
Gjødsling av skog som klimatiltak 
Egne bestemmelser, se bl.a. faktaark om gjødsling av skog som klimatiltak på denne lenken: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-
klimatiltak/publikasjoner 
 
Tettere planting som klimatiltak (nyplanting og suppleringsplanting) 
Egne bestemmelser, se hvilke regler som gjelder på denne lenken: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting 
 
Ved nyplanting kan det gis inntil 60 % tilskudd til «tettere planting» for inntil 50 planter per 
dekar som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall planter.  Kravene til 
minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting er redusert med 10 % der det plantes 
på markberedt felt. Tilskudd gis for både plantekjøp og plantearbeid. Kostnadene forutsettes 
ført samlet på kode 120 i søknaden. 
 
For plantekjøp og nyplanting innenfor ovennevnt fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall 
planter, gis det inntil 25 % tilskudd fra NMSK-midlene. 
 
Ved suppleringsplanting gis det 20 % tilskudd til tettere planting (klimatiltak) for plantekjøp og 
plantearbeid, uavhengig av hvor mange planter som plantes inn. Det er et krav at 
plantetettheten etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall planter pr. dekar 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak/publikasjoner
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak/publikasjoner
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
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som gjelder tettere nyplanting, jf. retningslinjene. Plantetettheten etter supplering må fremgå 
av søknaden. Kostnadene forutsettes ført samlet på kode 130 i søknaden. 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 ovenfor nevnte lenke. 
 
Ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og felt med naturlig foryngelse kan det gis inntil 
25 % tilskudd fra NMSK-midlene, sammen med 20 % tilskudd til tettere planting (klimatiltak) 
innenfor ovennevnt regler. 
 
10. Klage 
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Agder, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket § 11 og Forvaltningsloven kapittel VI. 
 
11. Dispensasjon 
Kommunen (Fylkesmannen) kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene. 
 
12. Rentemidler fra skogfond 
Bruk 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. en serielås pr. skogsbilveg). 
 
Søknader behandles fortløpende og prioriteres innenfor rammene i godkjent budsjett for bruk 
av rentemidlene. 
 
Søknad om tilskudd fra rentemidlene og søknadsfrist 
Søknad sendes fortløpende, gjerne som e-post til: post@vennesla.kommune.no eller til: 
rune.iveland@vennesla.kommune.no Årlig søknadsfrist innen 10. november. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rune Iveland 
Fagansvarlig skogbruk 
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