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1. Formål og bakgrunn 
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og 
lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier 
knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og 
videreutviklet, jf. forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 1.  
 
NMSK-tilskuddet er et statlig tilskudd gitt over statsbudsjettet. Staten fordeler hvert år 
tilskuddsrammer til kommunene. Kommunene fatter vedtak om tilskudd på bakgrunn av 
gjeldende retningslinjer.  
 
Kommunen gir også et kommunalt tilskudd til skogkultur (foryngelse og ungskogpleie). 
Tilskuddet er på 15 % og gis på samme vilkår som statstilskuddet, jf. Reglement for tilskudd 
til landbruksformål i Kvinesdal kommune vedtatt av kommunestyret 12.10.2016 i sak 79/16. 
Hvis staten bidrar med høye tilskuddssatser så kan det bli aktuelt å kutte det kommunale 
tilskuddet, men dette vurderes fra år til år.  
 

2. Hjemmelsgrunnlag 
Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen, jf. § 3 i forskrift om tilskudd til nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket. Retningslinjer og prioritering av tilskudd skal utarbeides av 
kommunene i dialog med Statsforvalteren og de lokale næringsorganisasjonene i 
skogbruket.  
 
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog, jf. § 2 i forskriften. 
Grensen på 10 dekar kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere 
eiendommer. Tilskudd etter § 8 i forskriften kan også gis til skogeiere som har mindre enn 10 
dekar produktiv skog, og til eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog. 
 
Disse retningslinjene gjelder for § 4 (skogkultur), § 6 (miljøtiltak i skog), § 7 (drift med 
taubane, hest o.a.) og § 8 (utdrift av biovirke og andre tiltak i skogbruket). For tilskudd til 
skogsveier (§ 5) vises det til Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til bygging 
av skogsveier i Kvinesdal.  
 

3. Prioriteringer 
Kvinesdal kommune prioriterer tilskudd til foryngelsestiltak og ungskogpleie. Hensikten er å 
øke volumproduksjon og kvaliteten på virket. Dette bidrar også til langsiktighet i skogbruket, 
samt stimulerer til at skogeier møter krav som stilles i skogbruksloven og i forskrift om 
bærekraftig skogbruk (bl.a. foryngelsesplikten).  
 
3.1 Skogkultur 
Skogkulturtiltak det kan gis tilskudd til er foryngelsestiltak, ungskogpleie og stammekvisting.  
 
Foryngelse 
Med foryngelse menes planting, såing eller markberedning, dette er tiltak for å etablere ny 
skog etter hogst. Tilskudd tildeles ut fra godkjente kostnader knyttet til kjøp av 
skogplanter/frø samt dokumentert plantearbeid eller markberedning. 
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I tillegg kommer tiltakene som inngår i tilskuddsordningene for økt CO2-opptak i skog 
(klimatiltak) og som går av sentral tilskuddsramme forvaltet av landbruksdirektoratet. For 
tiden gjelder dette tettere planting og suppleringsplanting.  
 
Ungskogpleie 
Med ungskogpleie menes tiltak i perioden fra planting/naturlig foryngelse og frem til 
tynningsstadiet. Kvinesdal kommune yter tilskudd til mekanisk gress- og lauvrydding i 
plantefelt og avstandsregulering i lauv-/barskog. 
 
Ved avstandsregulering og lauvrydding på samme areal gjelder maks sats som for ett tiltak. 
Ved avstandsregulering skal gjenstående trær skal ha rett stammeform og god krone. 
 
Ved tiltak i gran- og furubestand settes det som krav at boniteten må være 11 eller høyere 
for at det kan gis tilskudd. For tiltak i bestand der lauv er hovedtreslag, settes det krav om 
bonitet 17 eller høyere.  
 
Ved eget arbeid godkjenner vi maksimalt 2 timer/dekar. I helt spesielle tilfeller (svært 
arbeidskrevende ungskogfelt) kan det godkjennes inntil 3 timer/dekar så sant 
arbeidsbehovet er dokumentert.  
 
Stammekvisting 
Med stammekvisting menes i dette tilfellet mekanisk fjerning av kvist på trær av furu og 
lauv.  

• Største diameter på kvistede trær skal ikke overstige 15 cm i brysthøyde når første 
kvisting gjennomføres. 

• Full kvistfri høyde skal være minst 4 meter etter en eller flere omganger med kvisting. 
• Etter hver kvisting skal minimum 50 % av trehøyden ha grønn krone. 
• Antall kvistede trær pr. dekar skal ligge mellom 30 og 80. 

 
For stammekvisting av furu settes det krav om bonitet 11 eller bedre, for bestand med lauv 
kreves det bonitet 17 eller bedre. 
 
Ved eget arbeid godkjenner vi maksimalt 2 timer/dekar.  
 
3.2 Miljøtiltak 
I utgangspunktet prioriteres ikke tilskudd til miljøtiltak. Men om det er NMSK-midler igjen 
ved årets slutt, kan disse benyttes til miljøtilskudd i samsvar med forskriften § 6. 
 
3.3 Andre tiltak 
I utgangspunktet prioriteres ikke tilskudd til andre tiltak. Er det penger igjen ved årets slutt 
kan disse benyttes til finansiering av faghjelpstjenesten eller til andre tiltak i samsvar med 
forskriften § 8 siste ledd. 
 
3.4 Krav til tiltak 
Alle tiltak skal gjennomføres i henhold til god skogfaglig standard og det skal tas hensyn til 
biologisk mangfold, landskapsbildet, kulturminner og friluftsliv. Det ytes kun tilskudd til tiltak 
som tar sikte på produksjon av industrivirke (sagtømmer og massevirke). 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
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Tiltakene skal gjennomføres i tråd med skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk. 
Skogbrukssjef vil utføre stikkprøver for å sikre at tiltakene holder nødvendig standard.  
 

4. Krav til søknad 
Søknaden fremmes via elektronisk skjema på Altinn eller på papirskjema. Vedlegg som skal 
følge søknaden:  

• kopi av faktura for tiltaket  
• kart som viser hvor tiltaket er utført med avgrensning  
• timeliste for eget arbeid  

 
Faktura skal inneholde følgende informasjon:  

• spesifisert skogbrukstiltak (jf. søknad om tilskudd og bruk av skogfond)  
• merverdiavgift  
• korrekt navn og adresse  

 
På forespørsel må skogeier kunne redegjøre for areal og tidsforbruk.  
 
Dokumentasjon ved eget arbeid:  

• timeliste som inneholder timer fordelt på dato og spesifisering av arbeidet som er 
utført 

• for planting kreves ikke timeliste - her regner vi en fast sum pr. plante i 
arbeidskostnader 

 
Frist for innsendingen er 15. november. Søknader som mottas av kommunen etter denne 
fristen vil bli behandlet etter neste års bevilgning og prioriteringer. 
 
Disse kravene gjelder ikke for søknader etter § 8 siste ledd. Slike søknader fremmes ved 
prosjektbeskrivelse. 
 

5. Tilskuddssatser 
 

Tiltak Kode Tilskudd fra 
staten 

Tilskudd fra 
kommunen 

Merknad 

Markberedning 101 15 % 10 %  
Nyplanting 120 15 % 20 % Tillegg fra staten til tettere planting 

som klimatiltak. Inntil 60 % tilskudd 
på 50 ekstra planter per daa utover 
et fastsatt, bonitetsavhengig 
minimumsantall.  

Suppleringsplanting 130 55 % 0 15 % fra NMSK + 40 % fra klimatiltak 
Ungskogpleie 133 35 % 15 %  
Kunstig kvisting 141 15 % 10 %  

 
Kommunens skogbruksansvarlig vurderer og fastsetter time- og enhetspriser på arbeid 
innenfor rammene gitt fra Statsforvalteren og disse retningslinjene.  
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6. Søknadsbehandling, utbetaling og kontroll 
Kommunen behandler søknadene fortløpende. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene 
behandles ikke før de er fullstendige. Søknader innkommet etter at tilskuddsmidlene er 
brukt opp, blir liggende over til året etter. De behandles så snart ny tilskuddsramme er tildelt 
og tilskuddssatser fastsatt. Slike søknader får tilskuddssatsen som gjelder i behandlingsåret, 
ikke søknadsåret. 
 
Skogeier får svar på søknaden gjennom eget vedtaksbrev med informasjon om klagerett.  
 
Kommunen kan kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med forutsetningene. 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, jf. § 
12 og 13 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 
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