Retningslinjer for prioritering av søknader om skogmidlene i
Høylandet kommune 2019.
1. Innledning
1.1. Bakgrunn
Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet ble
vedtaksmyndigheten for skogmidlene overført til kommunene med virkning fra 1. januar
2004, jf. St.meld nr 19 (2001-02) Nye oppgaver for lokaldemokratiet- regionalt og lokalt nivå.
Av Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. febr. 2004 framgår at
kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike
retningslinjer skal utarbeides i dialog med Fylkesmannen og næringsorganisasjonene lokalt.
1.2. Gjeldende forskrifter.
Midlene skal brukes i henhold til gjeldende forskrifter:
 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, FOR-2004-02-04-447 med
endringer datert 2015-05-28.
I tillegg er skogavgiftsordningen et viktig virkemiddel, jf. Forskrift om skogfond o.a. av 200607-03, sist endret 2014-09-13. Bruk av skogavgift til langsiktige investeringer er en gunstig
ordning for skogeierne.
2. Midler til disposisjon i 2019
2.1. Grunnlag for tildelingen i 2019
Midlene er tildelt fra Fylkesmannen og øremerket NMSK. Midlene skal brukes på en mest
mulig effektiv måte innenfor det skogareal som gir grunnlag for et bærekraftig og langsiktig
økonomisk skogbruk.
2.2. Disponible midler 2019
Beløp i kroner
265 000

Tildelt 2019
Prioritering av tilskuddsmidlene jfr. Forskriftens § 3:
Tiltak:
Nyplanting
Ungskogpleie
Avstandsregulering
Markberedning
Manuell tynning
Sum

Beløp kr.
110 000
160 000
15 000
5 000
5 000
295 000

Det er budsjettert med større forbruk en tildelte midler. Fylkesmannen har en reservepott som
kommunen kan søke ekstrabevilgning av ved slutten av året hvis behov.
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Midlene skal brukes på en mest mulig effektiv måte innenfor det skogareal som gir grunnlag
for et bærekraftig og langsiktig økonomisk skogbruk.
2.3. Gyldighet.
Tilskuddsregler og satser gjelder i prinsippet fra 1. januar 2019 og fram til 31. desember 2019
eller inntil utbetalingsfullmakten er brukt opp.

2.4. Generelle vilkår
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Ved fellestiltak
skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i
forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir knyttet til senere
oppfølging og vedlikehold. Det vises for øvrig til forskrift om tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket.
Kommunene kan fastsette søknadsfrist. Søknad om tilskudd til tiltak innen skogkultur skal
skrives på eget skjema utarbeidet av Landbruksdirektoratet, eller registreres i Web-Skas,
innlogging via Altinn.no

3. Tilskuddsregler
3.1. Skogkultur.
Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være.
Vilkår:
 Feltet skal være minst 2 daa
 Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes til kommunen snarest mulig
og senest ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført.
 Forhåndsgodkjenning; tynning skal forhåndsgodkjennes.
 Det kan gis tilskudd til mekanisk behandling av gras, bregner, urter m.m. inntil 2
ganger etter planting.
 Avstandsregulering av lauv har kvalitetsproduksjon av lauvvirke som formål. Gråor og
bjørk er de mest aktuelle treslagene. Det settes av et begrenset beløp, ettersom en er
usikker på hvilket omfang tiltaket vil få.
 Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogavgift.
 Kostnadstak for godkjenning av enkelttiltak følger vedlagt.
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Det gis ikke tilskudd til andre tiltak enn de som fremgår av tabellen under.
Tabell 1. Skogkultur
Innsatsområde
Planting
Ungskogpleie/
avstandsregulering
Tynning, manuell

Markberedning

Bonitet/strøk

Satser
kr. 1,50 pr. plante
60 %

Merknader
Tilskudd pr. nedsatt plante, max. 40 %
Max. tilskudd 220 kr/daa

kr. 100 pr. m3

Fra 1. mai til 30. september er det krav
om stubbebehandling. Tiltaket skal
forhåndsgodkjennes. Min. uttak 2 m³ pr.
da.
Max. tilskudd 120 kr./daa.

30 %

Merknader:
 Søknad om tilskudd til tiltak innen skogkultur skal skrives på eget skjema utarbeidet av
Landbrusdirektoratet eller på Web-Skas, innlogging via Altinn.no snarest mulig etter
fullført tiltak.

Formål ved planting:
Snarest mulig få opp ny skog etter hogst. Langsiktig målsetting om kvalitetsproduksjon med
basis i tilstrekkelig antall planter pr. daa.

Viktig:
Ved planting:
Planter av god kvalitet og riktig klimatype og være i
henhold til retningslinjer for foryngelse i Trøndelag.
Anbefalt planteantall pr. daa. er følgende:

Bonitet Utsatte planter
pr. daa.
G 20 +
220
G 17
190
G 14
160
G 11
120

Ved ungskogpleie:
Skal være utført med lauvrydding og/eller avstandsregulering i h.h.t. anbefalt standard
(Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2014). Tiltak i "forsømte" felt skal forhåndsgodkjennes av
kommunen, og vurderes etter føringer i Anbefalt standard.

4. Andre bestemmelser, jf 1.2. Gjeldende forskrifter
4.1. Administrasjon og klage.
Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen er klageorgan i slike
saker.
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4.2. Opplysningsplikt og kontroll.
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er skjedd i
tråd med forutsetningene. Videre er det fastsatt egne retningslinjer for risikobasert kontroll i
skogbruket.
4.3. Omgjøring og tilbakebetaling.
Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt
dersom det avdekkes forhold som er i med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet.
4.4. Behandling av søknader som ikke får av årets tildeling.
Dersom årets pott blir brukt opp, vil innkomne søknader som ikke har fått tilskudd bli overført
til neste år, såfremt kommunen får ny statlig tildeling av midler året etter. Søknader som
kommer inn etter søknadsfrist 01.12, behandles etter årets retningslinjer.
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