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Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 
(NMSK)

u Statstilskudd, fordelt til kommunen:

u Skogkultur

u Veibygging (skogsbilvei)

u Driftstilskudd

u Nasjonale tilskudd

u Tettere planting

u Gjødsling

u Miljøtiltak

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

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


Tilskudd skogkultur i kommunene i 
skogregion 3

Drammen Ringerike Bærum Asker Hole Krødsherad Modum Øvre Eiker Lier

Ungskogpleie
40 %,                     
maks kr 280,-/da

35 %,                 
maks kr 245,-/da

35 %,                 
maks kr 245,-/da 30 % 30 %

40 %,                     
maks kr 280,-/da

35%,         
maks kr 280,-/da

Ungskogpleie, 
eiendommer under 
25 000 da skog

40 %, maks 
kr 220,-/da

40 %, maks 
kr 220,-/da

Ungskogpleie, 
eiendommer over         
25 000 da skog

30 %, maks 
kr 150,-/da

30 %, maks 
kr 150,-/da

Markberedning 35 % 35 % 30 % 30 %



Registrering av skogfondsutbetaling og 
søknad om tilskudd til skogkulturtiltak

u Ønskelig at skogeier registrerer digitalt via www.skogfond.no

u Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909 benyttes for å legge inn data om 
behandlet felt. Kartfesting/ stedsangivelse(best.nr) av felt er viktig.

u Tiltaket må være utført før registrering.

u Kommunen skal utføre stikkontroller av utførte tiltak.

http://www.skogfond.no/


Tilskudd til opprusting/ nyanlegg av 
skogsbilveier

u OBS! Godkjent byggesøknad før man kan søke tilskudd.

u Tilskudd forutsetter at veien bygges og vedlikeholdes ihht. veinormalene for 
veiklasse 3/4. En del av tilskuddet holdes tilbake til veianlegget er 
ferdiggodkjent av kommunen (fysisk befaring).

u Utgangspunkt 100 000,- i kostnad før tilskudd innvilges, men dette kan 
fravikes ved punktopprusting og avkjøringslommer fra offentlig vei.

u 20 – 40% tilskudd, men bruk av veiplanlegger gir ekstra tilskudd.

u Bruer: 50%, men ved bruk av trebru kan det gis inntil 60%.

u Ta kontakt med kommunen i god tid før du tenker å dra i gang et veiprosjekt.

u Stormskader: Utvalgte kommuner med mye vindfall har egen ordning med 
tilskudd til traktorvei for å få ut vindfelt virke. Dette gjelder Ringerike 
kommune i region 3.



Driftstilskudd

u Det driftsopplegget som det er vanligst å gi tilskudd til, er skogsdrift med 
taubane.

u Hvilke tiltak det gis tilskudd til og tilskuddssatser kan variere mellom 
kommunene, fylkene og landsdelene.

u Skogeier må ha fått forhåndsgodkjenning av tiltaket fra kommunen.

u Det må være gjennomført miljøregistrering.

u I områder der det ikke er gjort ordinære miljøregistreringer, skal føre-var-
tiltakene nedfelt i Norsk PEFC skogstandard gjennomføres.



Tilskudd til tettere planting

u For nyplanting kan det gis inntil 60 prosent tilskudd av medgåtte kostnader.

u Det kan gis tilskudd for inntil 50 planter/daa utover et fastsatt 
bonitetsavhengig minimumstall. Søknadsfrist: 1. sept. for vårplanting og 25. 
nov. for høstplanting

Bonitet Minimums plantetall og intervall 
som utløser tilskudd

26 220 – 270
23 220 – 270
20 200 – 250
17 180 – 230
14 160 – 210
11 130 – 180
8 100 – 150



Tilskudd til suppleringsplanting

u For suppleringsplanting kan det gis inntil 30 prosent av medgåtte kostnader.

u Det kan gis tilskudd til suppleringsplanting for å komme opp på et 
minimum plantetall/daa på ulike boniteter.

Bonitet Minimums plantetall/daa

26 220
23 220
20 200
17 180
14 160
11 130
8 100



Tilskudd til gjødsling av skog

u Det gis inntil 50 prosent av dokumenterte kostnader til gjødsling.

u De gjødslede arealene må kartfestes digitalt.

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

u Gjødsling skal gjøres i produksjonsskog med mindre enn 20 prosent lauv på furudominerte arealer 
med bonitet F8 til F17, og grandominerte arealer på bonitet G8 til G20.

u Bestandet bør ha optimal tetthet og ikke være flersjiktet.

u Lavarter bør utgjøre mindre enn 50 % av marksjiktet.

u Hogstklasse IV (4) prioriteres.

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

u Sein hogstklasse tre kan gjødsles noen år etter at eventuelle tynninger er avsluttet.

u Søknadsfrist: 15. september

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

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


Tilskudd til miljøtiltak

u Skjøtselstiltak: merkostnader eller tap ved gjennomføring av tiltak for å 
ivareta og utvikle miljøverdier.

u 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.

u Villmarkspregede områder: dekning av merkostnader ved skogdrift for å unngå 
veibygging som vil redusere villmarkspregede områder.

u Tiltak skal ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, 
landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

u De ulike miljøtiltakene skal være kartfestet.



Omløp på skogfondsmidlene

Kommune Saldo Sum forbruk Snitt forbruk siste 
5 år

Omløpstid, år

3005 Drammen 9 332 788 6 412 488 2 137 496 4,4

3007 Ringerike 52 995 102 47 089 316 15 696 439 3,4

3024 Bærum 3 638 220 3 313 079 1 104 360 3,3

3025 Asker 16 718 548 10 255 130 3 418 377 4,9

3038 Hole 3 912 643 1 806 754 602 251 6,5

3046 Krødsherad 14 792 771 8 967 304 2 989 101 4,9

3047 Modum 23 343 351 14 875 685 4 958 562 4,7

3048 Øvre Eiker 21 655 609 9 901 072 3 300 357 6,6

3049 Lier 14 968 740 7 690 123 2 563 374 5,8


