
NÆRINGS OG MILJØTILTAK 
I SKOGBRUKET

Overordna retningslinjer med vilkår og 
tilskuddssatser for Oppdal kommune 2022 

Innledning 
Kommunale retningslinjer med vilkår bygger på gjeldende Forskrift 
om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (4.2.2004). 
Kommunen behandler søknader om tilskudd, etter at skogeier har 
søkt om tilskudd via www.skogfond.no. 

Retningslinjene gjelder fra iverksettelsesdato til nye er vedtatt i 
2023.

Formålet med NMSK-tilskudd
▪ Ut fra regionale og lokale prioriteringer blir det stimulert til økt 

verdiskapning i skogbruket.
▪ Samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, 

landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og 
videreutviklet. 



1. Tilskuddsordningen gjelder alle i Oppdal kommune som har mer enn 10 da produktiv 
skog og er registrert i skogfondsregisteret. 

• Tiltaket må være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
• Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført.
• Feltet skal være minst 2 dekar. 
• Skogeieren har plikt til å følge opp tiltaket. 
• Skogeieren har plikt til å oppgi relevante opplysninger om tiltaket, vise 

tiltaket og akseptere de kontrolltiltak som offentlig skogadministrasjon 
bestemmer.

• Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere tiltak som er 
gjennomført i tråd med forutsetningene. 

2. Søknader om tildeling av NMSK-midler sendes inn og behandles av kommunen 
fortløpende gjennom året.  

3. Frist for søknad om tilskudd og innmelding av planlagte tiltak leveres kommunen 
innen 15. oktober. 

4. Søknad om tilskudd og eventuelt bruk av skogfond til egenandel, skal sendes 
kommunen snarest mulig etter at arbeidet er utført. Det skal fortrinnsvis søkes via 
elektronisk søknadsskjema som du finner ved å logge inn på www.skogfond.no med 
din pålogging til Altinn.

5. Tilskuddet utbetales fortløpende i henhold til tilskuddsrammen inneværende år. 
Utførte tiltak det søkes om og planlagte tiltak som meldes inn etter fristen 15. 
oktober, kan det ikke garanteres tilskudd for inneværende år. Fristen er satt for å 
kunne befare på barmark, vurdere, og gi tilbakemelding om hvor mye som er igjen 
av årets pott. Dersom det er for lite midler, kan søknader bli satt på vent, og 
behandlet etter frist for innlevering, iht. prioriteringsrekkefølge (oppgitt i skjema på 
side 4). 

6. Søknaden kan sendes inn senest året etter arbeidet er utført, men vil da komme inn 
under de vilkår for tilskudd det gjeldende året.

7. Om det under kontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitt vilkår, skal skogeier 
varsles. Skogeier vil bli bedt om en redegjørelse. Om redegjørelsen uteblir, vil det 
ikke bli utbetalt tilskudd før det foreligger dokumentasjon på at tiltaket er retta opp.

8. Vedtak gjort etter disse retningslinjer med vilkår, kan påklages til Statsforvalteren 
jfr. forvaltningslovens bestemmelser

Krav til foryngelse
Jfr.§ 7 i Forskrift om bærekraftig skogbruk, skal skogeier gjennomføre nødvendige tiltak 
for tilfredsstillende foryngelse innen 3 år etter hogst. Dersom foryngelsen skal skje ved 
planting skal den være gjennomført innen 3 år etter hogst. 

Etter søknad kan kommunen gi utsettelse på denne fristen når det fra klimatiske og 
lokale forhold er nødvendig. Fristen kan ikke være lenger enn 5 år etter hogsten. 

Overordna retningslinjer

http://www.skogfond.no/


Vilkår for utbetaling av tilskudd

Suppleringsplanting
1. I 2021 er det fra staten gitt et generelt tilskudd på inntil 20 % til all nødvendig 

suppleringsplanting, uavhengig av antall planter som må suppleres inn. Kommunen 
gir i tillegg 20 % tilskudd til suppleringsplanting.

2. Etter supplering skal plantetettheten ha kommet opp i minimumskravet til 
plantetetthet jf. tabell for standard utplantingstall for Trøndelag. 

Markberedning
1. Markberedning er viktig i områder med lav bonitet for å sikre naturlig foryngelse. 
2. Tiltaket må utføres med bakgrunn i PEFC-standarden og i tråd med faglige 

anbefalinger med hensyn til antall og utforming av flekker. 
3. Markberedning med tanke på naturlig foryngelse må planlegges i forhold til frøår. 

Gjensetting av frøtrær (furu) og utforming av hogstflater er viktige faktorer for å 
lykkes. Feltet må være forynget innen fem år. I tilfelle dårlig tilslag på naturlig 
foryngelse, skal feltet suppleringsplantes jfr. standard for utplantingstall i tabell 
over. 

Ungskogpleie
Ungskogpleie er viktig i forhold til å øke kvaliteten på ungskogen, og gjennom dette det 
ferdige produktet, samt sikre optimal tetthet i feltene.
1. Tilskudd gis til mekanisk vegetasjonskontroll og avstandsregulering. 
2. Pleien skal fristille et passende antall av de beste trærne av det best egna treslag. 

Etter ungskogpleie/lauvrydding bør det være fristilt ca.200 trær pr. da. Dette gjelder 
alle boniteter. 

3. Det skal ikke brukes tid og penger på å fjerne trær som ikke gir fremtidsstammene 
målbar konkurranse, og det skal settes igjen enkelte treslag, f.eks lauv til elgmat. 

4. Lauvtrær prioriteres som utfyllingstrær i bestandet og for øvrig i kantsoner og 
fuktdrag. 

5. Det skal tas hensyn til landskapspleie med variasjon i treslag, spesielt stell av 
kantsoner. Unngå rydding av små myrer og fjellknatter, m.v. 

Planting
1. Plantetettheten skal følge rådene i «Tilrådning 

for skogetablering i Trøndelag». Anbefalt tetthet 
varierer med bonitet og treslag, jfr. tabell for 
standard utplantingstall for Trøndelag.

2. Planting skal være utført innen tre år etter 
hogst

3. Hovedtreslag skal tilpasses de naturgitte forhold 
og skal kunne gi tilfredsstillende 
virkesproduksjon med hensyn til både kvalitet 
og volum.

4. Planlagt naturlig foryngelse på hogstfeltet 
varsles kommunen ved å anvise feltet på kart. 
Feltet må være tilfredsstillende forynget innen 5 
år etter hogst.

5. Staten bidrar med et tilskudd på inntil 60% for 
tettere planting



Tilskudd skogkultur 2022

Kode Tiltak Prioritet % Tilskuddssats 

120 Nyplanting (plante 
arbeid og 
plantekjøp)

1 40 av plantekostnad på kr 6,10,-

LD gir inntil 60% ved tettere 
planting)

130 Suppleringsplanting 
(plante arbeid og 
plantekjøp)

1 20 Staten gir inntil 30 % + 20 % fra 
kommunen, totalt for supplering er 
tilskuddet 50%)

101 Markberedning 1 50 Tilskuddsnivå maks kr 500/daa, 
(50% tilskudd)

133 Ungskogpleie og 
avstandsregulering 

2 50 Normalt 400,- per daa, inntil kr 
500/daa, kan godkjennes mot 
timeliste (50% tilskudd)

141 Stammekvisting/ku
nstig kvisting

3 50 Tilskuddsnivå maks kr 500/daa (50% 
tilskudd)

011 Gjødsling 2 40 Staten gir inntil 40% tilskudd

Type arbeid Veiledende sats til kostnadsoverslag

Nyplanting inntil Kr. 3,- pr. plante

Suppleringsplanting Kr. 3,32,- pr plante

Ungskogpleie/avstandsregulering, 
inntil

- Kr. 311,- pr. time, inkl. sag, utstyr, bensin. 

- Normalt kr. 400,- pr. daa

- inntil kr 500,- pr. daa kan godkjennes (mot 
timeliste)

Annet manuelt arbeid: Inntil 300,- pr. time

Markberedning, inntil Inntil 400,- pr. daa

Veiledende satser for eget arbeid med skogkultur i 2022

Søknad

Søknad sendes på fastlagt skjema via www.Skogfond.no
Har du spørsmål: Kontakt Oppdal kommune                                                   
v/Rådgiver skog og utmark mobil: 918 96 050

Kontaktutvalg skog Oppdal, 24.03.2020

Oppdal kommune, Plan og forvaltning

http://www.skogfond.no/

