
 

 
 

 
 

 
Enhet for plan og utbygging 

 
 

 

Notat 

  
         
 
 
 
 
Vår ref.: (oppgis ved henv.) Deres ref.: Vennesla, 20.02.2023 
23/00315-3 / ---;V00     

 
     

Retningslinjer for utbetaling fra skogfond og tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2023 
 
1. Bakgrunn 
Jf. 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 fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader (jf. § 3). 
Retningslinjene utarbeides i dialog mellom Statsforvalteren, kommunene og 
næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt. Retningslinjene i Vennesla kommune fastsettes på 
delegert fullmakt, jf. delegasjonsreglementet av 18. 6. 2015. 
 
2. Lov- og forskriftsgrunnlag 
Landbruks- og matdepartementet har med hjemmel i jordloven og skogbruksloven delegert 
vedtaksmyndigheten for en rekke statlige tilskudd til kommunene, bl.a. i Forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket (FOR-2004-02-04-447). 
 
3. Prioriterte tiltak og tilskudds prosent 

1. Ungskogpleie (kode 133) prioriteres forsøksvis med inntil 50 % tilskudd i 2023. 
2. Nyplanting, dvs. plantekjøp og plantearbeid (kode 120) inntil 15 %. Se også punkt 6. 
3. Suppleringsplanting (kode 130) inntil 15 %. Se også punkt 6. 
4. Markberedning (kode 101) inntil 15 %. 

 
Øvrige tiltak prioriteres ikke. Dersom det er igjen midler ved årets slutt, kan det vurderes. 
 
4. Informasjon om skogkulturtiltak, satser, krav og maks. kostnader 

 Timesats for skogeiers eget arbeid er kr. 350,- med ryddesag eller motorsag, kr. 400,- 
forutsatt forsvarlig arealkostnad og innenfor fastsatte maks. kostnader pr. dekar. 
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 Forhåndsrydding (kode 100). Utføres når det er nødvendig for å få opp tilfredsstillende 
foryngelse etter hogst. Maks. kostnad pr. dekar kr. 300,- 

 Markberedning (kode 101). Omfatter etablering av gode spire plasser som innebærer 
flekkberedning, vanligvis utført med gravemaskin der humusen skrapes av ned til 
mineraljorda. Eventuelt etablering av gode planteplasser som kan oppnås med metoder 
som haug legging og såkalt omvendt torv. Timesats for skogeiers eget arbeid/egen 
gravemaskin er fastsatt i h.h.t. «Norsk Landbruk - leiekjøringspriser, anlegg og transport, 
april 2022». Gjeldende timesatser: Maskinstørrelse t.o.m. 8 tonn, kr. 700,- Fra 8 t.o.m. 
12 tonn, kr. 750,- Større enn 12 tonn, kr. 1 000,- Maks. kostnad pr. dekar er kr. 650,- 

 Kjemisk behandling ved etablering (kode 102). Maks. kostnad pr. dekar kr. 400,- 

 Nyplanting, inkl. plantekjøp (kode 120). Sats for skogeiers eget arbeid kr. 4,20 pr. plante. 
Plantekjøp og evt. arbeid utført av andre, i henhold til faktura. 

 Suppleringsplanting inkl. plantekjøp (kode 130). Sats for skogeiers eget arbeid kr. 4,80 
pr. plante. Plantekjøp og evt. arbeid utført av andre, i henhold til faktura. 

 Kjemisk behandling, som etterarbeid (kode 132). Maks. kostnad pr. dekar kr. 450,- 

 Ungskogpleie (kode 133). Formålet med ungskogpleie er å bedre vekstforholdene for 
fremtidstrærne. Det 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 eller 2, normalt når høyda på hovedtreslaget er 
1 - 4 meter, og senest før gjennomsnitts trehøyde (grunnflateveid middelhøyde) i 
bestandet er 8 meter etter tiltaket. Maks. kostnad pr. dekar kr. 850,- 

 Kunstig stammekvisting (kode 141). Kan utføres med håndsag eller greinsaks, vanligvis 
på furu. Maks. kostnad pr. dekar kr. 500,- 

 Forhåndsrydding før tynning (kode 143). Felling av uønskede eller ikke drivverdige 
dimensjoner før tynning. Maks. kostnad pr. dekar kr. 500,- 

 Alle tiltak skal være skogfaglig- og miljømessig forsvarlig utført. Eventuell utbetaling fra 
skogfond eller NMSK tilskudd utover fastsatte satser krever forhåndsgodkjenning av 
kommunen v/fagansvarlig skogbruk. 

 
5. Refusjonskrav/søknader, nødvendig dokumentasjon og frister 
Refusjonskrav og søknad om NMSK tilskudd registreres digitalt via skogfondsystemet og Altinn: 
Skogbruk - Landbruksdirektoratet Tiltak kartfestes og nødvendig dokumentasjon vedlegges. 
 
Alternativt kan det søkes på papirskjema som er tilgjengelig i lenken over. Utfylt søknadsskjema 
signert av skogeier, samt kart og øvrig dokumentasjon sendes til: post@vennesla.kommune.no 
eller Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla. 
 
Alle kostnader skal dokumenteres med kopi av faktura og/eller timeliste for skogeiers eget 
arbeid. Timeliste er ikke nødvendig for skogeiers eget plantearbeid (egne satser i punkt 4). 
Timeliste må minimum inneholde aktuelle datoer med antall timer, hva som er utført og hvor. 
Tiltak kartfestes, eventuelt kan det refereres til teig- og bestandsnummer fra siste skog- og 
miljøplan på eiendommen. Dokumentasjonen leveres sammen med søknaden. 
 
Forsøket med høy tilskuddsprosent i 2023 forutsetter at ungskogpleie på kr. 50 000,- eller mer, 
som innebærer refusjonskrav/søknad om NMSK tilskudd, forhåndsvarsles/forhåndsgodkjennes 
av kommunen v/fagansvarlig skogbruk. For øvrig kan refusjonskrav om utbetaling fra skogfond 
og søknad om tilskudd registreres/sendes inn når investeringen er gjennomført og senest ett år 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk
mailto:post@vennesla.kommune.no
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fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Årlig søknadsfrist 25 november. 
Refusjonskrav/søknad om tilskudd mottatt etter fristen må forventes behandlet påfølgende år, 
og i henhold til retningslinjer og tilskuddssatser som gjelder på behandlingstidspunktet. 
 
6. Tilskudd til gjødsling av skog og tettere skogplanting som klimatiltak 
Søknad om «tilskudd til kalkholdig gjødsling av skog som klimatiltak» registreres her: Tilskudd 
til gjødsling av skog som klimatiltak - Landbruksdirektoratet Her finnes også mer informasjon. 
Tilskuddssats 2023 er 50 % og årlig søknadsfrist 15. september. 
 
«Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak», gjelder tilskudd til nyplanting, planting etter 
markberedning og suppleringsplanting etter hogst. Det søkes samtidig og på samme 
søknadsskjema som utbetaling fra skogfond og søknad om NMSK tilskudd til nyplanting og/eller 
suppleringsplanting. Se punkt 5. Ytterligere informasjon finnes her: Tilskudd til tettere 
skogplanting som klimatiltak - Landbruksdirektoratet Tilskuddssats 2023 for tettere planting 
ved nyplanting er 60 % og ved suppleringsplanting 40 %. 
Årlig søknadsfrist for vårplanting 1. september og høstplanting 25. november. 
 
7. Kontroll og omgjøring/tilbakebetaling 
Kontroll utføres primært før søknaden behandles, men kan også 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. 
 
8. Klage 
Kommunens vedtak kan påklages, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
§ 11 og Forvaltningsloven kapittel VI. 
 
9. Dispensasjon 
Kommunen og Statsforvalteren kan i særlige tilfeller dispensere fra retningslinjene. 
 
10. 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, opplæring o.a. 
av skogeiere (f.eks. kurs i regi av Aktivt Skogbruk), allmennheten, m.fl. Det kan også gis tilskudd 
til mindre kostbart teknisk utstyr som kommer til nytte for mange skogeiere. 
 
Søknad om tilskudd fra rentemidler og søknadsfrist 
Søknader behandles fortløpende og prioriteres innenfor rammene i godkjent budsjett for bruk 
av rentemidlene. Søknad kan gjerne sendes som e-post til post@vennesla.kommune.no 
eventuelt kopi til rune.iveland@vennesla.kommune.no Årlig søknadsfrist 25. november. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Rune Iveland 
Fagansvarlig skogbruk 
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