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Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene 

(NMSK) i Grong kommune 2020. 
 
 
1. Innledning 
 
1.1. Bakgrunn 
Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet er 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 § 3  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 forskrift: 

• Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. februar  2004,  sist endret 1. januar 
2007. 

Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftens § 4 (skogkultur), § 6 (tilskudd til miljøtiltak i 
skog) og § 8 (tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi og tilskudd til andre tiltak i skogbruket) 
fattes av kommunen. 
 
I tillegg er skogfondsordningen et viktig virkemiddel, jfr. Forskrift om skogfond oa, sist endret 
 11. januar 2007.   Bruk av skogfond til langsiktige investeringer er en gunstig ordning for 
skogeierne. 
 
 
2. Midler til disposisjon i 2020 
 
2.1. Grunnlag for tildelingen i 2020 
Midlene er tildelt fra Fylkesmannen ørmerket til 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. Gyldighet. 
Tilskuddsregler og satser gjelder fra 1. januar 2020 og fram til 31. desember 2020. 
 
 
 
2.3. 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. 
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2.4. Disponible midler  
I tabell 1 er det satt opp en oversikt over tildelte midler som er bevilget og som er til disposisjon 
for 2020.  
 
Tabell 1: Disponible tilskuddsmidler. 
 BELØP I KRONER 
  
Tildelt i 2020 fra;  
        Fylkesmannen i Trøndelag   350000 
        Grong Kommune  37000 
 
Sum utbetalingsfullmakt NMSK 2) 

 
387000 

Ansvar pr. 1. januar 2020 0 
  
 
Disponibelt  

 
387000 

 
 
3. Mål for skogbruket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Strategier og innsatsområder 
 
 
 
 
 
 
 
 

      *Opprettholde høyest mulig skogproduksjon 
      *Heve aktivitetsnivået på skogskjøtselen 
      *Heve skogkompetansen hos skogeiere og kommunens politikere 
      *Bevisstgjøre lokale utdanningsinstitusjoner om skognæringas betydning for  
        sysselsetting og verdiskaping, og om utdannings- og jobbmuligheter innen  
        skognæringa. 

* Det prioriteres støtte til etablering av ny skog, og til ungskogpleie.   
 
* For å stimulere til tradisjonell skogsdrift støttes også manuell tynning.  
  
* Skogfondsordningen skal promoteres og utnyttes maksimalt.   
 
*Aktivt samspill mellom kommunen og Skogprosjekt Namdal. 
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5. Virkemidler. 
Med utgangspunkt i disponible midler for 2020 er det satt opp budsjett for bruken av midlene i 
tabell 2. 
 
 
Tabell 2: Virkemiddelbudsjett for 2020. 
   Budsjett for 2020 

Hoved-
områder 

Innsatso-
mråder 

Forbruk 
2019 

Fylkes-
midler 

Kommune-
midler 

 

Budsjett  
2020 

 
1. Skogkultur Planting 157.048   162.000 
 Suppleringspl. 687   20.000 
 Ungskogpleie 151.443   187.000  

  Markbereding. 23.403   65.000 
 Tynning 0  

 
 30.000 30.000 

 5. Andre 
tiltak i 
skogbr. 

Motivasjons-
/pådriver 

    
 

 SUM 332.581 350.000 37.000 464.000 
 

 
 
Det er budsjettert med et overforbruk på kr. 103.000.  Det bemerkes at Grong kommune bidrar med kr 37.000,-,  
Ev. overforbruk søkes inndekket av Fylkesmannens ikke fordelte midler.  Ev. overforbruk ut over dette må dekkes av 
eventuell bevilgning for 2021.   
 
 
 
6. Tilskuddsregler 

 
6.1. Skogkultur og tynning 

Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være. 
 
Tabell 3. Skogkultur 

 
Innsatsområde 

 
Bonitet/strøk 

 
Tilskuddssatser 

 
Merknader 

Planting Alle 30 % av kostnad Max. kostnad:  6,10 kr/stk 
Suppleringsplanting*) Alle 50 % av kostnad Max. kostnad:  8,00 kr/stk  
Markberedning Alle 30 % av kostnad Max. kostnad:  600 kr/daa 
Ungskogpleie Alle 250 kr/daa, max . 60 %  Max. kostnad: 600 kr/daa 
Manuell tynning hkl.3 Alle 150 kr/m3 Førstegangstynning i hkl. 3. 
 
 
*) Suppleringsplanting: 
-Tilskudd 50 % kommer i tillegg til 20 % statstilskudd til suppleringsplanting. 
- Etter forhåndsgodkjenning og kontroll av utførelse kan merkostnader godkjennes med inntil  
  3 kr/stk. (sprøyting, manuell vegetasjonskontroll, annet) . 
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Vilkår: 
• Feltet skal være minst 2 daa.  I særlige tilfeller kan arealkravet etter en skjønnsmessig 

vurdering fravikes. 
• Søknad om tilskudd til tiltak innen skogkultur skal skrives enten på egne skjemaer 

utarbeidet av SLF eller på Web-Skas, eller ordnes/signeres ved personlig oppmøte på 
skogrådgiverens kontor.  

• Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes til kommunen snarest mulig og 
senest ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble gjennomført.  

• Søknader behandles fortløpende innenfor budsjettet, jfr. pkt. 5, tabell 2  
• Søknader mottatt etter 1. desember kan ikke påregnes behandlet samme år.  
• Tilskuddsberettigede, men ikke behandlede søknader i 2020 behandles påfølgende år med 

2020-vilkår, forutsatt at tilskuddsordingen opprettholdes, og kommunen blir tildelt statlige 
midler til skogkultur. (se også pkt. 6.8) 

• Tilskudd til skogkultur gis bare til arbeider som er fagmessig og miljømessig forsvarlig 
utført:  
 
Plantetall skal være i henhold  
til Retningslinjer for foryngelse 
i Trøndelag: 
 
 
 
 
 

• Samlet plantetall under 85 % av anbefalt i retningslinjene godkjennes ikke.  
 

• 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. 
 
Kostnader: 

• Det godkjennes normalt ikke kostnader ut over nasjonale rimelighetsverdier. 
• Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. 
• Eget arbeid godtgjøres slik: 

 
Nyplanting kr 3,00 pr. plante 
Suppleringsplanting kr 3,50 pr. plante 
Ungskogpleie kr 350 pr. time, inkl. sag, 

utstyr, bensin, ferie 
Annet manuelt arbeid kr 300 pr. time 
 

 
 

6.5. Miljøtiltak i skog (forskriftens § 6) 
Det budsjetteres i 2020 ikke med tilskudd for å kompensere for spesielle miljøhensyn knyttet til 
nøkkelbiotoper i skog, jf. pkt. 2.4 og 5.  Det er egen statlig tilskuddsordning for dette formål.  
 

 
6.6 Andre tiltak i skogbruket (forskriftens § 8) 

Det budsjetteres i 2020 ikke med tilskudd til andre enkelttiltak i skogbruket, jf. pkt. 2.4 og 5. 
 

Bonitet Utsatte planter 
pr. daa 

G17 190 
G14 160 
G11 120 
G8 90 
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6.7  Ubenyttede midler 

Ev. ubenyttede midler overføres til andre tiltak i skogbruket, (jf. forskriftens § 8) og nyttes til 
finansiering av skogpådriverprosjekt Namdal.  
 
 6.8  For lite midler 
Dersom aktivitet overstiger samlet budsjett (det blir for lite tilskuddsmidler) jf. pkt. 2.4 og 5 skal  
tilskudd godskrives ev. utbetales snarest mulig påfølgende år, forutsatt at kommunen da tildeles 
midler til skogbruksformål. Tilskudd til slike formål skal ha prioritet foran øvrige søknader, og 
utbetales etter regler gjeldende det året arbeidet ble utført.  
Tilskudd kan forskutteres med skogfond dersom det er dekning, ev. tilskudd godskrives 
påfølgende år.   
 
 
7. Andre bestemmelser, jfr.  1.2. Gjeldende forskrifter 
 
 
 7.2. Opplysningsplikt og kontroll. 
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er skjedd i tråd 
med forutsetningen.  Av skogkulturtiltak skal minimum 5 % av søknadene kontrolleres.  Kontroll 
utføres i henhold til «Risikobasert feltkontrollplan skogkultur Grong 2020.  
Dersom kontroll ikke kan utføres på grunn av for sent innkommet søknad og/eller vær og føre 
umuliggjør kontroll, vil søknaden blir satt på vent til året etter. 
 
  
 7.3. Omgjøring og tilbakebetaling. 
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. 
Tilskudd til planting skal betales tilbake dersom arealet tas i bruk til annet formål enn 
skogproduksjon før det er gått 3 år etter planting.   
 
 
 
 7.1. Administrasjon og klage. 
Søknad om tilskudd behandles av kommunen som enkeltvedtak med klagerett. Vedtak kan 
påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i kal. VI i forvaltningsoloven, jf.  § 11 i NMSK-
forskriften. 
 
 
     ------------- 
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