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Kommunal Forvaltning  Eivind Engh   Nannestadvegen 222 
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LEIRBLEKKJA  
    

NR. 02/22 
 

INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD 
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

 
 
Klimasmart skogbruk  
 
Tilbud om webinar til skogeiere på Romerike og Hadeland  
«Lær å bruke skogfond – smart for lommeboka di, skogen og klimaet»  
 
I samarbeid med Skogselskapet tilbyr kommunene alle skogeierne i skogregionen et kurs i 
skogfond, i form av et 2 timers gratis webinar på kveldstid.  
Målet er økt aktivitet i skogen og bruk av skogfond.  
 
Tirsdag 5. april, kl. 18:00 – 20:00, på Teams  
• Lær å bruke skogfond.no  

• Lær å levere refusjonskrav digitalt  

• Nyttige ressurssider  

• Smart bruk av skogfond  

• Tiltak med direkte og indirekte 
klimaeffekt  
 

Klikk her for påmelding, innen fredag 1. april eller skann QR-koden 
 
Har du spørsmål så kontakt Skogselskapet  

Håvard Midtskogen (hm@skogselskapet.no )  

Snorre Synnestvedt (sjs@skogselskapet.no ) 

 
 
  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=52NmoVv3YEapLuiFzrgzGMBa4w-c5wFJm74so2QXnKlUQjRET0NKQVVLUVNHVUVZTEg4V1NDOFVQSS4u
mailto:hm@skogselskapet.no
mailto:sjs@skogselskapet.no
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Tilskudd til tiltak i skogbruket 2022 

Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til 
via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at 
tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som 
vedlegg i slutten av utfyllingen. 
Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til 
skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det 
leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført. 
 

TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS 
TILSKUDD 

SØKNAD 
SENDES 

SØKE-
FRIST 

SØKNADS-
SKJEMA 

INFO 

Tettere planting - 
nyplanting 

Inntil 50 planter/daa som 
plantes utover et fastsatt, 
minimumsantall 1 

60 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. sep + 
25. nov 

Her Her 

Tettere planting – 
suppleringplanting 

Det gis 30 prosent 
tilskudd til 
suppleringsplanting, 
uavhengig av hvor mange 
planter som suppleres 
inn. Det kreves at 
plantetetthet etter 
supplering tilfredsstiller 
det fastsatte 
minimumsantall pr daa 
ved tettere nyplanting 1 

30 % 
 

Kommunen 1. sep + 
25. nov 

Her Her 

Tettere planting - 
markberedning 

Som for nyplanting men 
10 % mindre krav til 
tetthet 2 

60 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. sep + 
25. nov 

Her Her 

Gjødsling av skog Du kan søke tilskudd til 
gjødsling av skog med 
nitrogengjødsel. 

50 % 
 

Kommunen 15. sept Her Her 

Skogsbilvegbygging Se vår hjemmeside  20-60% 
 

Kommunen 30.april Her Her 

Drift med hest Se vår hjemmeside 50 kr/m3 
 

Kommunen 15.nov Her Her 

Ungskogpleie  
-Rekrutteringstilskudd 

Se vår hjemmeside 35%/220kr 
100 kr/daa  

 Kommunen 15. nov Her Her 

Markeberedning  Se vår hjemmeside 20%/150kr  Kommunen 15. nov Her Her 

 
 

 
  

Bonitet Minimum 
plantetall 
pr. dekar 

1 Intervall for plantetall som utløser tilskudd 
ved nyplanting (inntil 50 planter/daa etter 
oppfylt minimumskrav) 

2 Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved 
planting på markberedt felt 

26 220 220- 270 198-248 

23 220 220- 270 198-248 

20 200 200- 250 180-230 

17 180 180- 230 162-212 

14 160 160- 210 144-194 

11 130 130- 180 117-167 

8 100 100-150 90-140 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/refusjonskrav-for-utbetaling-fra-skogfond
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-veibygging-i-skog
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-11
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogsdrift-med-taubane-hest-og-andre-driftsmetoder
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-11
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-7
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-7
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Tilskudd til bevaring av MiS-områder 

For 2022 er det også øremerket midler på nasjonalt nivå til å ivareta og videreutvikle 
miljøverdier i skog. Dette omfatter blant annet delvis dekning av økonomisk tap knyttet til 
langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår 
fra hogst eller legger om skogsdriften. I klartekst vil det si at det kan gis tilskudd til å la MiS 
områder stå urørt. 
Nannestad kommune hadde en tilsvarende runde med dette i 2004/2005 og mange benyttet 
seg da av muligheten til å søke tilskudd. Føringer og tilskuddsberegning er gitt fra 
Landbruksdirektoratet. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om ordningen. 

 

Skogfond 

For å få ut penger fra skogfondkontoen: 

• Inne på Landbruksdirektoratets hjemmesider er det enkelt 
å selv registrere krav om utbetaling fra skogfond. 
Alternativt sendes epost/post til kommunen med krav om 
refusjon.  

• Skogfondskontoen er skogeiers konto, men kontoen kan 
ikke disponeres uten skogeiers underskrift/digital signatur. 

• Utbetaling av skogfond skjer enten som refusjon for skogeiers utlegg, eller som oppgjør 
direkte til entreprenør/leverandør etter skogeiers godkjenning.  

• Kommunen vil ikke ha originalfakturaer, men kopier. Originalene skal skogeier ha til sitt 
eget regnskap. 

• Ved betaling direkte til entreprenør skal attesterte fakturaer/bilag sendes til kommunen 
ved skogbrukssjef, med hvem den skal betales fra og til. 

• Vi ser helst at skogeier betaler alle fakturaer selv, og deretter ber om refusjon fra 
skogfondet. Dette fordi skogeier uansett er den som er ansvarlig for at regningen blir 
betalt.  

• For betalte fakturaer som skogeier ønsker refundert, må det og oppgis om mva skal 
refunderes eller ikke. Et tips her: Det er ikke lønnsomt å betale mva med skogfond, da 
det ikke gir noen skattefordel. Slik ordningen er i dag med 85% skattefordel er det mye 
mer lønnsomt å bruke skogfondet til de tiltakene som gir skattefordel enn til betaling av 
mva. 

• Skogfond kan og brukes til å dekke skogeiers egen arbeidsinnsats ved tiltak som er 
godkjent for bruk av skogfond.  

 
Veiledende satser 2022 for eget arbeid med skogkulturtiltak: 

- Nyplanting – 2,80 kr/plante 
- Suppleringsplanting 3,5 kr/plante 
- Ungskogpleie 400 kr/time 

  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-12
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto
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Regionalt miljøtilskudd – veiledningsmateriell søknadsomgangen 
2022 
Veiledningsmateriell for 2022 er oppdatert og lagt ut på nettsiden til statsforvalteren. Det er 
foreløpige satser, årstall og forsidebilder som er oppdatert.  Les mer på nettsiden til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
 

Atomberedskap – hvordan begrense skadene i husdyr- og 

planteproduksjon ved en atomulykke? 
Mattilsynet en sentral oppgave i å sikre en trygg håndtering av radioaktivitet i fôr, 

drikkevann og mat som minimerer helsekonsekvenser og øvrige samfunnskonsekvenser. På 

denne siden finner landbruksforvaltningen og bønder nyttig informasjon om dette. 

 

 

Husk at vi har flyttet 
Landbrukskontoret har midlertidige lokaler i sidebygningen på Leiravoll (gamle 
alderspenjonatet), Nannestadvegen 222, under ombyggingen av kommunehuset. Ta kontakt 
med oss på telefon eller e-post for å gjøre avtale ved behov. 
 
Jordbruk: 

Marit Sand, tlf. 66105134, marit.sand@nannestad.kommune.no  
Nina Lynnebakken, tlf. 66105133, nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no  

Skogbruk: 
 Eivind Engh, tlf. 66105120, eivind.engh@nannestad.kommune.no  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/atomberedskap_hvordan_kan_man_begrense_skadene_i_naeringsmiddelproduksjonen_ved_en_ulykke.46174
mailto:marit.sand@nannestad.kommune.no
mailto:nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no
mailto:eivind.engh@nannestad.kommune.no

