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1. Innledning 

 

Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. februar 2004, fremgår 

det at kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike 

retningslinjer skal utarbeides i dialog med Statsforvalteren og næringsorganisasjonene lokalt. 

 

Retningslinjene for 2022 ble diskutert med faglagene i møte 9. november 2021. 

 

1.1 Gjeldende forskrifter 

Midlene skal brukes i henhold til gjeldende forskrift: 

- Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. februar 2004 med 

endringer gjeldende fra 01.01.2009. 

- Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer av 4. februar 2004. 

 

I tillegg skal midlene brukes iht. enhver tid gjeldende rundskriv fra Landbruksdirektoratet, 

samt tildelingsbrevet fra Statsforvalterens Landbruksavdeling. 

 

 Tildeling av midler 
 

For 2022 er Statsforvalteren i Trøndelag tildelt:  

12,7 millioner til skogkultur (planting, ungskogpleie, mm.) 

14,5 millioner til veg og driftsstilskudd 

 

 

 

2.1 Midler Steinkjer Kommune 

Pr. dato har ikke Statsforvalteren fordelt midlene til kommunene. Når det gjelder skogkultur 

har forbruket i Steinkjer de siste årene vært ca. i 2020 1,6 millioner kroner og i 2021 1,25 

millioner kroner. Da er det realistisk at vi legger oss på ca. 1,5 millioner kroner i tilskuddspott 

for 2022. Ved første fordeling vil Statsforvalteren mest sannsynlig holde igjen et beløp til 

senere fordeling slik at tilsagnet til kommunen vil være lavere. 

 

Når det gjelder midler til veg- og driftstilskudd er Steinkjer med i et regionalt samarbeid 

bestående av kommunene i Innherred skognettverk og Nidaros skogforum. Kommunene 

utarbeider felles retningslinjer for bruken av midlene, aktuelle søknader sendes inn og 

prioriteres av en arbeidsgruppe. 
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 Tilskudd til skogkultur Steinkjer kommune 2022 

 

3.1 Tilskudd skogkultur Steinkjer kommune 
 

Innsatsområde Bonitet Tilskudd Merknader 

Planting Alle 2,0 kr pr. plante  

Maks 45 % av kostnaden 

Maks godkjent 

kostnad 750 kr/da 

Ungskogpleie 

(lauvrydding og 

avstandsregulering) 

H11 og lavere 220 kr/da 

Maks 60 % av kostnaden 

Maks godkjent 

kostnad 700 kr/da 

H14 og høyere 240 kr/da 

Maks 60 % av kostnaden 

Markberedning H11 og høyere 250 kr/da  

Maks 50% tilskudd 

  

Grøfterensk/ 

suppleringsgrøfting/ 

avskjæringsgrøft 

H11 og høyere 30 % av kostnaden 

Maks kostnad 40 kr/meter 

  

Førstegangstynning 

(manuell) 

H11 og høyere Maks 60 kr/m3   

 

*Tilskudd til grøfterensk, bekkerensk og suppleringsgrøfting skal forhåndsgodkjennes av kommunen. 

Dette er for å sikre at tiltaket blir utført på en faglig og god måte og at det utføres i henhold til forskrift 

om bærekraftig skogbruk. 
 

3.2 Endringer 2022 

Med bakgrunn i diskusjonen med faglagene 9.november og tilbakemeldinger fra 

Statsforvalteren er det foretatt følgende endringer for 2021: 

 Tilskudd planting økes fra 1,85 kroner til 2,0 kroner pr. plante 

 Tilskudd til manuell førstegangstynning tilbakeføres, 60 kr/m3 
 

 
 

 Ordninger fra Landbruksdirektoratet – klimatiltak 
 

4.1 Tettere planting 

Det gir inntil 60 prosent tilskudd ved planting av inntil 50 planter per daa utover et fastsatt 

bonitetsavhengig minimumsantall. 

 
Bonitet 23 20 17 14 11 8 

Treantall 220-270 200-250 180-230 160-210 130-180 100-150 
 

 

4.2 Suppleringsplanting 

Det gis inntil 20 prosent tilskudd til suppleringsplanting. Plantetetthet etter supplering må 

tilfredsstille det fastsatte minimumsantall pr. daa ved tettere nyplanting.  
 

Bonitet 23 20 17 14 11 8 

Treantall 220 200 180 160 130 100 
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4.3 Gjødsling  

Det kan gis inntil 40 prosent tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som 

dokumenterer utført gjødsling. Søknadsfrist 15. september. 
 

 

4.4 Miljøtilskudd 

Det er et vilkår for å få tilskuddet at området er registrert som viktig for biologisk mangfold, 

fortrinnsvis i forbindelse med MiS-registreringer, eller dokumentasjon framkommet gjennom 

lignende vitenskapelig fremgangsmåte. 

 

Det kan gis tilskudd for å sette igjen områder eller deler av områder urørt. 

 

Det kan gis tilskudd til dekning av merkostnader som påløper pga. spesielle 

hensyn/tilpasninger ved drift. 

 

Det kan gis tilskudd for å sette igjen skog rundt et hønsehaukreir. 

 

Det kan gis tilskudd til merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere 

villmarkspregede områder. Tilskuddssatsen bestemmes i hvert enkelt tilfelle. 

 

Det kan gis inntil 30% tilskudd av rotnetto for å sette igjen områder eller deler av områder 

urørt. Det kan gis inntil 100% tilskudd til dekning av merkostnader som påløper på grunn av 

spesielle hensyn/tilpasninger ved drift. Tilskuddssatser for andre miljøtiltak enn dette 

fastsettes ved behandlingen av søknaden. 

 

 

 Øvrige bestemmelser 

 

5.1 Utbetaling 

Tilskudd utbetales frem til uke 49, eller til årets bevilgning er brukt opp. 

Søknader om tilskudd som kommer inn etter uke 49 kan utbetales dersom årets bevilgning 

ikke er brukt opp.  

 

5.2 Opplysningsplikt og kontroll 

Minimum 10 % av alle søknader om tilskudd til skogkultur skal resultatkontrolleres. For øvrig 

vises det til § 12 i forskriften. 

 

5.3 Tilbakebetaling/avkorting ved feilopplysninger 

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 ved innvilgning av 

tilskuddet. Kravet kan motregnes i tilskudd som utspringer av mottakerens 

landbruksvirksomhet. Jf. §13 i forskriften. 

 

5.4  Klage 

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen 

etter bestemmelsene i Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

(forvaltningsloven). 
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5.5 Gyldighet 

Tilskuddsregler og satser gjelder i prinsippet fra 1. januar 2022 og frem 31.desember 2022, 

eller inntil utbetalingsfullmakten er brukt opp. Dersom tilskuddspotten skulle gå tom vil 

søknader innenfor ordningen mottatt etter dette bli avslått. De vil imidlertid ha muligheten til 

å søke om tilskuddsmidler året etter på samme tiltak. 

 

 

 Søknad 

For skogkulturtiltak skal det søkes om midler til tiltakene i etterkant av at tiltakene er 

gjennomført. Søknadsskjema SLF-909 Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til 

skogkultur benyttes, der all påkrev informasjon fylles ut, samt kart over det aktuelle området 

vedlegges. Det er viktig at det er søknaden er underskrevet av rettmessig skogeier.  

 

*Nytt fra 2021: Det må foreligge en signert timeliste på ungskogpleie utført ved eget 

arbeid som dokumentasjon på kostnaden. 

 

Søknadsfristen settes til 1. desember 2022. 

 

Er det penger igjen innenfor rammen som et tildelt kommunen, er det ikke noen problemer å 

behandle søknader etter denne tid hvis eventuell kontroll lar seg gjennomføre. Eventuelle 

søknader som kommer inn etter denne dato kan enten avvises eller ikke bli behandlet før man 

har nye retningslinjer i 2022. 

 

 Virkemiddelbudsjettet 2022 

 

Med bakgrunn i virkemiddelbudsjettet for 2022, samt en vurdering av hvilke tiltak som i 

størst mulig grad vil stimulere til økt aktivitet i skogen, er det satt opp et virkemiddelbudsjett 

for 2022. 

 

Formål Tilskuddssats Antall Tilskudd % 
Nyplanting 2,00 kr/plante 500000 1.000.000 65,2 
Ungskogpleie H11 og lavere 220 kr/dekar 1000 220.000 14,3 
Ungskogpleie H14 og høyere 240 kr/dekar 1000 240.000 15,6 

Grøfterensk/suppleringsgrøfting 12 kr/m 4000 48.000 3,1 

Markberedning 250 kr/dekar 80 20.000 1,3 

Manuell førstegangstynning 60 kr/m3 100 6.000 0,4 

Sum   1.514.000  

 

Ved stort avvik mellom budsjettet og tildelte NMSK-midler fra Statsforvalteren og/eller dårlig 

samsvar mellom innkomne søknader og budsjetterte midler, kan Steinkjer kommune foreta 

omprioriteringer innenfor virkemiddelbudsjettet. 

 

Vesentlige omprioriteringer skal skje etter samråd med faglagene, dvs. skogeierlaga, 

bondelaga og bonde- og småbrukarlaga i Steinkjer kommune. 


