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Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til drift med taubane, 
hest o.a. 
 
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. 
 
Jf. § 7 kan det gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a. Fra 1. januar 2020 ble 
vedtaksmyndigheten for tilskudd til drift flyttet fra Fylkesmannen til kommunene. 
 
2. Lov- og forskriftsgrunnlag 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket §§ 3 og 7 inneholder følgende om 
tilskudd til drift: 

 Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest, o.a. 

 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-skogstandarder. 

 Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak. Vilkårene må være i 
samsvar med tiltakenes formål. 

 Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra prioritering av tilskudd. 

 For søknader om tilskudd til drift med taubane, hest, o.a. avgjør kommunen kravet til 
søknadsprosedyre. 
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Behandling og prioritering av søknadene skal samtidig foregå ut fra forskriftens formål, jf. § 1. 
 
3. Prioritering 
Tilskuddsmidler til drift tas fra samme tilskuddspott som bygging og ombygging av skogsveger. 
Tilskudd til skogsveger prioriteres foran tilskudd til drift. 
 
3.1 Følgende prioriteringer, krav og satser er retningsgivende ved fastsetting av tilskudd 

 Tilskudd for drift med taubane: For drift med taubane kan det, uavhengig av 
banelengde, gis et tilskudd på inntil kr. 100,- pr. m³ tilskudds berettiget virke. 

 Driftsområde for taubane: Det er et vilkår at tømmeret det gis tilskudd til, drives ut fra 
bratt og vanskelig terreng eller bæresvak mark, som ut fra driftstekniske forhold bør 
drives med taubane. Det gis ikke tilskudd til motormanuelle- eller hogstmaskindrifter 
(gravedrifter i bratt terreng). 

 Driften skal forhåndsvurderes av kommunen: Det kan bare gis tilskudd dersom bruk av 
taubane ut fra lokale driftsforhold er et rasjonelt og hensiktsmessig opplegg. Området 
må være avsatt til landbruksformål i kommuneplanens arealdel (LNFR), og arealet skal 
fortsatt brukes til skogbruksformål. Dersom arealet skal omdisponeres til andre formål 
ytes ikke tilskudd. 

 Skjerpet krav til foryngelse: Foryngelsesplikten etter § 7 i Forskrift om bærekraftig 
skogbruk gjelder som den generelle bestemmelse når det gjelder å sikre tilfredsstillende 
foryngelse etter hogst. Denne plikten skjerpes i forbindelse med tilskudd. Arealer med 
granbonitet skal tilplantes i driftsåret eller påfølgende år. Furumark skal sikres 
tilfredsstillende foryngelse. 

 Tilskudd til drift med hest: For drift med hest kan det gis tilskudd på inntil kr. 50,- pr. m³ 
tilskudds berettiget virke. 

 Tilskudd til vekslende driftssystem: For drift som innebærer fløting og/eller annen 
nødvendig skifte av transportmiddel, kan det gis tilskudd på inntil kr. 30,- pr. m³ 
tilskudds berettiget virke. 

 Minste søknadsgrense: Det settes en minimumsgrense på 100 m³ driftskvantum for å 
utløse tilskudd. Dersom mindre kvantum drives i samdrift med større taubanedrift hos 
tilgrensende nabo kan minstekvantumet fravikes for å få et rasjonelt felles driftsopplegg 
og faglig fornuftig hogstarrondering. 

 Tilskudds berettiget virke: Det er bare tømmer levert til industrielt formål som er 
tilskudds berettiget virke. Det må være registrert i skogfondssystemet (VSOP listene). 
Vrak/annet virke er ikke tilskudds berettiget. 

 Andre betingelser: Det gis ikke tilskudd dersom drifta kan motvirke utbyggingen av et 
rasjonelt skogsvegnett innen et naturlig avgrenset driftsområde. Jf. Forskrift om 
planlegging og godkjenning av landbruksveger. 

 
4. Krav til søknad, søknadsfrister og behandling av søknader 
For søknad om tilskudd til drift benyttes Landbruksdirektoratets skjema LDIR-916 B. Skjemaet 
finnes på direktoratets hjemmeside https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-
skog/om-skogbruk/skjema Det forutsettes at søknaden er nøyaktig utfylt og at nødvendige kart 
og øvrig dokumentasjon er vedlagt for å kunne behandle søknaden. 
 
Frist for innsending av tilskuddssøknad er 1. februar, 1. april og 1. september. 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema
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Kommunen behandler innkomne søknader fortløpende, etter hver frist. Søknad om tilskudd til 
drift krever forhåndsgodkjenning av tiltaket! For å kunne få tilskudd må kommunen ha gitt 
forhåndstilsagn før drifta settes i gang. Søknad må sendes inn før gjennomføringen av drifta og 
korrigeres med ny utfylling og innsendelse ved ferdigstillelse/anmodning om utbetaling av 
eventuelt innvilget tilskudd. 
 
Søknader etter fristene behandles og prioriteres etter «første mann til mølla» prinsippet så 
lenge årets bevilgning rekker. Dersom bevilgningen er disponert før året er omme, ligger 
eventuelle restanser først i køen for behandling og utbetaling dersom det avsettes- eller er 
midler til ordningen kommende år. 
 
Søknad med vedlegg sendes som e-post til post@vennesla.kommune.no eventuelt 
rune.iveland@vennesla.kommune.no Søknad kan også registreres digitalt via 
Altinn/skogfondsystemet ØKS, der nødvendige vedlegg også lastes opp. Alternativt kan 
dokumentene sendes til Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla. 
 
5. Vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 7-12 og vannforskriften § 12 
For alle saker som berører naturmangfold, noe som vil gjelder stort sett all utdrift av skogsvirke, 
følger det av Naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i §§ 8 - 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. 
 
For alle tilskuddssøknader som gjelder drifter som kan påvirke en vannforekomst skal søknaden 
høres internt og vurderes etter vannforskriften § 12. 
 
6. Oppfølging, kontroll og omgjøring/tilbakebetaling 
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med 
forutsetningene. 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 og/eller det 
som følger av gjeldende regler og retningslinjerer, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket, §§ 12 - 13. 
 
7. Klage 
Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Agder, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket § 11 og Forvaltningsloven kapittel VI. 
 
8. Dispensasjon 
Kommunen (Fylkesmannen) kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rune Iveland 
Fagansvarlig skogbruk 
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