ØKONOMISKE VIREMIDLER I SKOGBRUKET - HØYLANDET KOMMUNE 2017

INNSATSOMRÅDE
Planting nyanlegg

Suppleringsplanting
Ungskogpleie/
Avstandsregulering

Markberedning
Tynning
Skogsveg kl. 3, 4 og 7
Nyanlegg/ombygging*

Enkel traktorvei
Veiklasse 8
Skogsdrift med
taubane. hest o.a,
og omfatter:
- Taubaneterreng*

SATS

AVGRENSNING

Tilskudd kr 1,50 pr.
plante

Forutsatt minimum plantetall:
G/F 20+
220 pl. pr. daa
G/F 17
190 pl. pr. daa
G/F 14
160 pl. pr. daa
G/F 11
120 pl. pr. daa.
Tilskudd kr 1,50 pr.plante
Inntil kr 220 pr. daa. Det gis tilskudd til ungskogpleie på
samme areal 2 ganger, behov ut over dette må
forhåndsgodkjennes av skogbruksmyndigheten. Feltstørrelse
minimum 2 da.
Ikke tilskudd, men vil ofte være gunstig
Tiltaket skal forhåndsgodkjennes. Min. uttak 2 m³ pr. daa. Fra
1 mai til 30. september er det krav om stubbebehandling.

Tilskudd ≤ 60 % av
kostnaden

Manuell tynning:
tilskudd kr 100/m³

Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter “Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for
landbruksformål”. Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold. Min.
anleggskostn. kr 40.000, men det kan gis tilskudd til
velteplasser/snuplasser sjøl om anleggskostnaden er mindre.
* bygd før 1980
Inntil 35%
Gis kun der hvor veien er et nødvendig tiltak i hogstområdet
og/eller i driftsveien mellom velteplass og hogstområde.
Tilskuddet skal ikke overstige 30 kr/m³ som utløses.
Forhåndssøknad om tilskudd, endelig søknad max. 1 mnd. etter avsluttet drift. Det ytes
kun tilskudd i hogstklasse 5. Laveste søknadssum for alle ordninger er kr 2000,*Tiltak der det ikke kan gis kombinerte tilskudd, unntatt er tiltak innenfor innsatsområde
mellomvanskelig terreng
120 kr/m3
Taubane/slepebane: Lilengde > 75 m og helning > 40 %.
Skogstrøk inntil 60 %
Kyststrøk inntil 65 %

20 kr/m3
- Alternative
transportløsninger*

50 %

-Manuell hogst*

30 kr/ m3

- Lang transport*
20 kr/m3
30 kr/m3
-Mellomvanskelig
terreng. Tiltak mot
driftsulemper i
hogstområdet og i
driftsveg.

50 %

Det kan i tillegg gis tilskudd til transport fra standplass til
godkjent leveringssted.
Spesielt høge driftskostnader som f.eks.ved sleping,
sjøtransport o.a. som ut fra lokale driftsforhold vurderes som
en rasjonell løsning. Regnes av godkjente merkostnader i fht
ordinær skogsdrift. Max 90 kr/m 3
Omfatter drifter som felles og kvistes med motorsag og kjøres
fram med landbrukstraktor.
Transport fram til godkjent leveringssted:
- Fom 1,5 km tom 2,0 km
- Over 2,0 km
Tiltak mot driftsulemper i hogstområdet og i driftsveg. Omfatter
enkle nødvendige tiltak for å få med mer virke fra
mellomvanskelig terreng. Maks. 30 kr/m³
Følgende tiltak er tilskuddsberettiget:
 Manuell felling/frikapping inn mot hogstmaskin
 Manuell felling/frikapping og innvinsjing mot hogstmaskin
 Kavellegging av myr og annen bæresvak mark
 Bru/rør for kryssing av bekk
Regnes av godkjente dokumenterte merkostnader i fht
ordinær skogsdrift. Merkostnader dokumenteres med kopi av
spesifisert faktura med timeforbruk, timekostnad og anslag på
ant kubikk dette har betydning for.
Tiltakene kan kombineres, men det ytes maksimalt kr 30,- pr
ekstra kubikk i tilskudd.

«Klimakur 2020» og økt CO2-fangst.
Tettere planting på eksisterende skogarealer og gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2opptak. Dette er to av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020. I Stortingsmelding om
Norsk klimapolitikk og det etterfølgende Klimaforliket vil regjeringen bidra til økt karbonopptak, og
Stortinget har nå bevilget 18 millioner kroner i tilskudd til tettere planting i statsbudsjettet for 2017. I
tillegg er det ca. 4. mill. kroner overførbare midler fra 2016 som kan disponeres til ordningen.

Ved nyplanting gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt,
bonitetsavhengig minimumsantall.
Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting (gjelder alle treslag).
Bonitet
26
23
20
17
14
11
8

Minimum plantetall per dekar
220
220
200
180
160
130
100

Intervall for plantetall som utløser tilskudd
220 – 270
220 – 270
200 – 250
180 – 230
160 – 210
130 – 180
100 - 150

Tilskudd også til suppleringsplanting
Det vil være et godt klimatiltak å sørge for tettere planting i foryngelsesfelt der tettheten er for lav. I
2017 gis det derfor tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for
lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes. Det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting
av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte
minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jf. retningslinjene.
Frist for å levere søknad til kommunen for begge disse ordningene er 1.august for arbeid utført første
halvår og 15.oktober for arbeid utført i annet halvår.

Følgende opplysninger må påføres søknadsskjema før utbetaling av tilskudd: Areal, bestandsnummer
fra skogbruksplanen eller kartreferanse, h.o.h., referansenummer på planteparti fra planteskolen og
kostnad.
Er foryngelsen av en slik karakter at det er aktuelt å søke tilskudd til tettere planting, er det obligatorisk
at plantefeltet/-ene er tegnet nøyaktig inn på kart.

