
Flerårig tiltaksstrategi skogbruk (NMSK) for perioden 2022-2025 
 

For Nannestad kommune 
 
Retningslinjene er drøftet med allmenningene, større skogeiere og lokale skogeierlag i kommunene 
Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad for å enes om retningslinjer for best mulig 
verdiskaping i skogbruket. 
Tiltaksstrategien gjelder tildeling av midler etter §4 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket. 
 
Tiltaksstrategien er vedtatt av Formannskapet i Nannestad kommune 23.03.2022. 
 

Formål og grunnlag 
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer og 
tilpasninger blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til 
biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
  
Hjemmelsgrunnlaget: «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket». Tilskudd kan gis 
til alle skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog. Grensen på 10 dekar kan fravikes dersom 
søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer. 
Det skal fastsettes overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal 
utarbeides i dialog mellom Statsforvalteren, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket 
lokalt. 
 
Kommunene får tildelt tilskuddsrammer kommunevis. Bestemmelsene i forskrift om tilskudd til 
NMSK § 4 ligger til grunn for behandling av søknader om tilskudd.  
§ 4. Tilskudd til skogkultur  
For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog kan det gis tilskudd til ungskogpleie og andre 
kvalitetsfremmende tiltak. Dette omfatter også tilskudd til skjøtsel av skog i kantsoner og i 
sammenheng med kulturminner.  
Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av 
virke gir overskudd.  
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken oppfordrer i sin «Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-
2025» til å utarbeide felles tiltaksstrategier gjennom skognettverkene, 
og at kommunene i størst mulig grad harmoniserer tilskuddssatsene seg imellom. Det er vanskelig å 
få alle Viken-kommunene til å prioritere likt, men gjennom dette dokumentet gjør kommunene på 
Øvre Romerike et grep for å få like satser, retningslinjer og prioriteringer over kommunegrensene i 
vårt lokalområde. 
 

Vilkår og prioriterte tiltak 
 
Generelle vilkår  

1. Tiltaket må være samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

2. Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført.  

3. Feltet skal være minst 2 dekar.  

4. Skogeieren har plikt til å følge opp tiltaket.  



5. Skogeieren har plikt til å oppgi relevante opplysninger om tiltaket, vise tiltaket og akseptere 
de kontrolltiltak som offentlig skogadministrasjon bestemmer.  

 
Markberedning  
Økende avgang av granplanter som følge av angrep av gransnutebille, har gjort markberedning til et 
aktuelt tiltak også i grandominerte områder. Markberedning vil gjøre det lettere å få opp 
furuforyngelse og derved unngå å måtte skifte til gran som følge av problemer med elgbeiting. Ved 
markberedning må skogeier ta hensyn til mulig forekomst av kulturminner. 
 

1. Det gis tilskudd til markberedning. Tiltaket utføres primært på arealer med bonitet G 14 -11 
og F 14 – 8 når arealet skal forynges naturlig og/eller tilplantes/tilsåes.  

2. Markberedning skal fortrinnsvis foretas som flekkmarkberedning.  
Innenfor markagrensa er bruk av mekaniserte metoder for markberedning som lager 
sammenhengende striper eller plogfårer ikke tillatt uten etter særskilt tillatelse fra 
kommunen. 

3. Markberedning med tanke på naturlig foryngelse bør planlegges i forhold til frøår for både 
gran og furu. 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 skal feltet suppleres.  

 
Ungskogpleie  
Ungskogpleie tar sikte på å øke både kvaliteten og volumproduksjonen i bestandet. Ved ungskogpleie 
konsentreres tilveksten til færre trær, og verdien av det framtidige tømmeret øker. Gevinsten kan 
eventuelt tas ut allerede ved tynning. 
 

1. Tilskudd gis til ungskogpleie og mekanisk vegetasjonskontroll i hogstklasse II.  

2. Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10 meter. 

3. Det skal ikke brukes tid og penger på å fjerne trær som ikke gir framtidsstammene målbar 
konkurranse. 

4. Rogn, osp og selje (ROS) spares i størst mulig grad som beiteplanter for hjortevilt. 

5. Lauvtrær prioriteres som utfyllingstrær i bestandet og forøvrig i kantsoner og fuktdrag. Det 
skal tilstrebes et minimum på 10 prosent lauvtrær. 

6. Det skal tas hensyn til landskapspleie ved variasjon i treslag, spesielt stell av kantsoner, 
unngå rydding av små myrer og fjellknatter, m.v.  

7. Det gis et rekrutteringstilskudd til ikkeprofesjonelle skogsarbeidere under 20 år som arbeider 
med ungskogpleie. Tilskuddet gjelder ikke lærlinger eller fast ansatte. Tilskuddet er et 
ekstratilskudd på 100 kr per dekar. 
Fra landbrukets HMS-tjeneste: ungdom ned til 15 år kan settes til slikt arbeid forutsatt at 
arbeidsgiver har foretatt tilstrekkelig risikovurdering, gitt god nok innføring/opplæring i 
arbeidet og tatt de nødvendige forhåndsregler. 

 
 

Årlige tilskuddssatser 
Kommunene får tildelt tilskuddsrammer kommunevis. Rammene varierer, og administrasjonen gis 
derfor fullmakt til årlig å sette den enkelte kommunes tilskuddssatser i samråd med statsforvalter og 
kommunene denne tiltaksstrategien gjelder for. Administrasjonen vil da bestrebe å få en så høy 
tilskuddssats som mulig for skogeier med tilgjengelige midler. 
 
Tilskuddet settes med en prosentvis tilskuddssats og et maksimalt tilskuddsbeløp per dekar. Et 
maksimalt tilskuddsbeløp per dekar gjør at forvaltningen kan klare å beregne og treffe nogenlunde 



på innvilget tilskudd i forhold til innvilget ramme. Det skilles ikke på 
eiendomsstørrelse. 
Erfaringsvis vil vi kunne legge tilskuddet for ungskogpleie i området 
30-40 % med en maksimalsats på 150-200 kr/daa ut fra tidligere årlige 
tildelinger av tilskuddsramme. 
 
For markberedning settes en fast sats for hele perioden:  
20%, maksimalt 75 kr/daa. 

 
 
 
 
 

Utbetaling av tilskudd 
1. Frist for søknad om tilskudd er 15. november for å bli prioritert for tilskudd etter årets satser. 

Er det tilskudd igjen, kan det søkes om dette fram til frist for registrering av tiltak rundt 1. 

desember. Søknader som kommer for sent, vil bli behandlet med neste års tilskuddssatser når 

disse settes. 

2. Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur skal sendes kommunen snarest 

mulig etter at arbeidet er utført og behandles fortløpende. Søknad kan foretas elektronisk fra 

Landbruksdirektoratet, eventuelt kan skjema LDIR-909 Utbetaling fra skogfond og søknad om 

tilskudd til skogkultur fra Landbruksdirektoratet benyttes.  

3. Tilskudd godskrives skogfondskonto til den enkelte skogeier / søker etterskuddsvis.  

4. Søknad kan sendes senest året etter at arbeidet er utført, men vil da komme inn under de vilkår 

for tilskudd på det tidspunktet da søknaden behandles. 

5. Om det under forhåndskontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitt vilkår, skal skogeier 

varsles per brev/e-post. Skogeier vil bli bedt om en redegjørelse. Om redegjørelsen uteblir, 

eller det viser seg at tiltaket ikke er gjort ifølge reglene, vil det bare bli utbetalt tilskudd 

dersom det foreligger dokumentasjon på at tiltaket er rettet opp. Tiltak som det vurderes 

nødvendig å kontrollere, men er levert så seint at kontroll først kan gjøres året etter, vil bli 

behandlet etter reglene ved kontrolltidspunkt. 

6. Om det under etterkontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitte vilkår eller arealet blir 

omdisponert til annet formål enn skogproduksjon innen 5 år, kan tilskuddet kreves 

tilbakebetalt, helt eller delvis jfr. § 13 i forskriften. 

7. Vedtak gjort etter disse retningslinjer kan påklages til Statsforvalteren etter forvaltningslovens 

bestemmelser. 

 

Informasjon 
Årlige tilskuddssatser kunngjøres i kommunenes infoskriv og hjemmesider. 

 

Revisjon av tiltaksstrategien 
Tiltaksstrategiene revideres hvert fjerde år. Dersom det oppstår endringer i grunnvilkårene som for 

eksempel forskriftsendringer eller endrede overordnede retningslinjer tas tiltaksstrategiene opp til ny 

behandling. 

Eks: En kommune har et 
forventet 
ungskogpleieareal på 
1750 daa og får en tildelt 
ramme på 350 000kr. Da 
er maksimalt 
tilskuddsbeløp 
kommunen kan utbetale 
200 kr/daa uten å 
overskride rammen. 


