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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

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


Tilskudd skogkultur



Tilskudd skogkultur

 

KOMMUNE / 

TILTAK 
NES NANNESTAD 

ULLENSAKER* OG 

GJERDRUM* 
HURDAL EIDSVOLL 

UNGSKOGPLEIE:      

Eiendommer 

< 10.000 dekar produktiv skog 

35 % 

(maks 220 kr/daa) 

35 % 

(maks 220 kr/daa) 

35 % 

(maks 220 kr/daa) 

35 % 

(maks 220 kr/daa) 

35% 

(maks 220 kr/daa) 

Eiendommer 

> 10.000 dekar produktiv skog 

35 % 

(maks 220 kr/daa) 

35 % 

(maks 220 kr/daa) 

35 % 

(maks 220 kr/daa) 

35 %  

(maks 220 kr/daa) 

35% 

(maks 220 kr/daa) 

MARKBEREDNING:      

(for alle eiendomsstørrelser) 
20 % 

(maks 75 kr/daa) 

20 % 

(maks 150 kr/daa) 

20 % 

(maks 150 kr/daa) 

20 %  

(maks 150 kr/daa) 

20% 

(maks 150 kr/daa) 

ANNET:      

  

Rekrutteringstilskudd: 100 kr ekstra/daa for ungskogpleie utført av 

ikkeprofesjonelle skogsarbeidere under 25 år. Gjelder ikke lærlinger 

eller fast ansatte. 

 



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

http://www.skogfond.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur/_/attachment/download/63fc4123-2ff1-4001-b570-59df81b7027a:ad978cf7a79df1e118cba91facfebdbab9b5f289/LDIR-909_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20og%20s%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20skogkultur.pdf


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 drift

• I vår region er drift med hest mest aktuelt

• 50 kr/kbm

• Søknadsfrist 1. desember

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogsdrift-med-taubane-hest-og-andre-driftsmetoder


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

• .

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak


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

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak


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

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog


Skogfond - omløpstid
Kommune Saldo Sum forbruk Snitt forbruk Omløpstid

Aurskog-Høland 45 034 370 32 995 280 10 998 427 4,1

Rælingen 1 024 564 270 788 90 263 11,4

Lørenskog 1 418 495 1 104 917 368 306 3,9

Lillestrøm 19 671 116 6 483 969 2 161 323 9,1

Nittedal 5 676 356 4 851 666 1 617 222 3,5

Gjerdrum 2 627 225 829 474 276 491 9,5

Ullensaker 9 883 505 3 364 124 1 121 375 8,8

Nes (Ak.) 36 510 427 23 291 600 7 763 867 4,7

Eidsvoll 18 429 699 11 285 379 3 761 793 4,9

Nannestad 8 986 096 5 690 992 1 896 997 4,7

Hurdal 6 790 706 17 666 980 5 888 993 1,2

Jevnaker 9 448 208 6 066 876 2 022 292 4,7

Lunner 10 309 606 5 261 284 1 753 761 5,9

Sum 175 810 372 119 163 328 39 721 109 4,4


