TILSKUDD I SKOGBRUKET
Kommunene i Hallingdal

Webinar 25.04.2022

Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK)

Statstilskudd – fordelt
til kommunen
•
•
•

Skogkultur
Veibygging
Driftstilskudd

Nasjonale tilskudd
•
•
•

Tettere planting
Gjødsling
Miljøtiltak

• https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk

Tilskudd skogkultur Hallingdal 2022

• Ungskogpleie: kr 175/daa

• Markberedning: kr 125/daa

Søknad om tilskudd - skogkultur
• Tilskudd til planting, ungskogpleie og
markberedning omsøkes og
utbetales når jobben er gjort og
dokumentert
• Søk ved å gå inn på din
skogfondskonto på www.skogfond.no
• Landbruksdirektoratets fastsatte
LDIR-909
• Tiltakene skal kartfestes, legg helst
ved kart eller oppgi bestandsnummer
• Søknadsfrist 1. desember

Tilskudd til ombygging og nybygging av skogsbilveier
• Det er utarbeidet felles retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og
ombygging av skogsveier i hele Oslo og Viken fylker.
• Noen kommuner opererer med søknadsfrist
• Minimumskostnad for søknad om tilskudd kr 100 000,. I særlige tilfeller ved
punktopprusting og avkjøringslommer fra offentlig vei kan dette fravikes.
• Ta kontakt med kommunen før du søker for veiledning om prosessen

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting
• Det gis inntil 60 % tilskudd til
skogeier for inntil 50 planter/daa
som plantes utover et fastsatt,
bonitetsavhengig minimumsantall
• Ved planting i markberedt felt er
krav til minimum plantetall lavere
• Det gis 30 % tilskudd til
suppleringsplanting med et krav
om at plantetetthet etter supplering
tilfredsstiller det fastsatte
minimumsantall per dekar ved
tettere nyplanting
• Søknadsfrist er 1. september for
vårplanting og 25. november for
høstplanting

Gjødsling
•

Inntil 50 prosent av dokumenterte kostnader til gjødsling

•

De gjødslede arealene må kartfestes digitalt

•

Det kan gjødsles på egnede arealer på vegetasjonstypene blokkebærskog,
bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog og på torvmark med
etablert foryngelse

•

Gjødsling skal gjøres i produksjonsskog med mindre enn 20 prosent lauv på

•

furudominerte arealer med bonitet F8 til F17

•

grandominerte arealer på bonitet G8 til G20

•

Bestandet bør ha optimal tetthet og ikke være flersjiktet

•

Lavarter bør utgjøre mindre enn 50 % av marksjiktet

•

Hogstklasse IV (4) prioriteres

•

Veksterlige bestand av furu i tidlig hogstklasse fem kan gjødsles dersom de ikke
planlegges hogd før om lag 10 år

•

Sen hogstklasse tre kan gjødsles noen år etter at eventuell tynning er avsluttet

•

Søknadsfrist 15. september

Tilskudd til miljøtiltak i skog
• Skjøtselstiltak: merkostnader eller tap ved gjennomføring av tiltak for å
ivareta og utvikle miljøverdier.
• Langsiktig bevaring: delvis dekning av økonomisk tap knyttet til bevaring av
spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeier avstår fra hogst
eller legger om skogdriften.
• Villmarkspregede områder: dekning av merkostnader ved skogdrift for å
unngå veibygging som vil redusere villmarkspregede områder.
• Tiltak skal ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk
mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog
• Søknadsfrist 1. oktober

