
Velkommen
«Lær å bruke skogfond

smart for lommeboka di, skogen og klimaet»

Arrangør: Kommunal skogforvaltning

Kursholder: Skogselskapet

Finansiert av midler fra Viken 

Fylkeskommune og Statsforvalteren i 

Oslo og Viken



Status 

påmelding på 

webinar
• 135 påmeldte J

• Skogeiere fra 16 kommuner

Kommune Antall 

påmeldte

Aremark 7

Aurskog-Høland 1

Enebakk 9

Follo 14

Halden 4

Indre Østfold 7

Marker 7

Moss og Råde 28

Oslo 2

Rakkestad 8

Sarpsborg 19

Skiptvet 23

Våler 6



WWW.SKOGFOND.NO

• Alle kommunene har egne informasjonssider med aktuell informasjon, 
kontaktinfo og gjeldene tilskuddsordninger.

• Kommuneinfo og link til kommunens hjemmeside finnes i ØKS

• Hjemmesiden til Landbruksdirektoratet

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk



Eksempel info på hjemmeside



Tilskuddsordninger, vilkår og satser

• Alle kommuner har vedtatt 
tilskuddsordninger. Disse 
tilskuddsstrategiene er lokalt 
forankret og er tilpasset 
lokale utfordringer.



Hjemmel og tilskuddsstrategi

• Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket av 4. februar 2004 nr. 447, åpner for 
tilskudd til skogkultur og vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskrift fattes av kommunen.

• Strategi

• For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog der det kan gis tilskudd til ungskogpleie og andre 
kvalitetsfremmende tiltak, er tilskudds strategien rettet mot tilskudd til ungskogpleie, 
stammekvisting og

• markberedning. Det gis ikke tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved 
uttak av virke gir overskudd.

• Måltall for Indre Østfold kommune er på 6500 daa ungskogpleie og 500 daa markberedning årlig.

• Ungskogpleie (mekanisk) utført i 2020 var 6309 daa og 5611 daa i 2021.

• Markberedning utført i 2020 var 470 daa og 707 daa i 2021.

• Kjemisk ungskogpleie (omfatter både kjemisk for- og etterarbeid) utgjorde 1077 daa i 2021 og 689 
daa i 2022.

Eksempel IØK



Generelle vilkår for tilskudd

• Tilskuddsordningen gjelder alle skogeiendommene i Indre Østfold 
kommune med mer enn 10 dekar produktiv skog og som er registrert i 
skogfondsregisteret.

• Tiltaket må være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

• Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført. PEFC 
skogstandard skal følges.

• Skogeieren har plikt til å oppgi relevante opplysninger om tiltaket, vise 
tiltaket og akseptere de kontrolltiltak som offentlig skogadministrasjon 
bestemmer.



Vilkår for tilskudd til ungskogpleie 

• Formålet er å fokusere på økt volum og kvalitet i fremtidsbestand av både bar- og løvskog.

• Tilskudd gis til mekanisk vegetasjonskontroll og avstandsregulering.

• For å stimulere til tidligere ungskogpleie, differensieres tilskuddsordningen på bestand med overhøyde over og under 4 meter. Utfordringer med frodig 
vegetasjon på gode boniteter og økte utfordringer med rødhyll, gjør det viktig med både løvrydding og avstandsregulering før bestandet er fire meter 
høyt. Kvalitetsproduksjon av løv og furu krever også at ungskogpleie utføres i tidlig fase.

• Når overhøyden på bestandet er over 10 meter, anses en rydding i slike bestand ikke som ungskogpleie, men som forhåndsrydding før tynning. 
Kostnaden kan dekkes med skogfond, men gir ikke tilskudd.

• Pleien skal fristille et passende antall av de beste trær av det beste treslaget. Etter ungskogpleie/lauvrydding bør det være fristilt ca. 200 trær pr dekar. 
Dette gjelder alle boniteter.

• Det skal ikke brukes tid og penger på å fjerne trær som ikke gir framtidsstammene målbar konkurranse.

• Lauvtrær prioriteres som utfyllingstrær i bestand og for øvrig i kantsoner og fuktdrag.

• Godtgjørelse for eget arbeid i skogen: Når skogeier utfører eget arbeid i skogen godkjennes en timesats på 400 kr/time for bruk av motorryddesag når 
det utføres ungskogpleie. Timelister skal vedlegges refusjonskrav om utbetaling fra skogfond.

• Maks dekar kostnad som grunnlag for utbetaling av tilskudd: Kommunen kan godkjenne en makskostnad på inntil 1 000 kr/daa som grunnlag for 
utbetaling fra skogfond med tilskudd. Høyere kostnader kan godkjennes, men dette utløser ikke tilskudd. Kommunen vurderer normal prestasjon med 
ungskogpleie som 1-2 daa timer per daa. Arbeidskostnaden som godkjennes forutsetter at arbeidet er både faglig forsvarlig og rasjonelt utført. Hvilken 
kostnad som godkjennes av kommunen vil kunne variere avhengig av antall rydde trær, bestandshøyde, helling, fremkommelighet, gangtid til/fra bil og 
felt og tidsforbruk. Gjennomsnittskostnad ungskogpleie Indre Østfold kommune i 2021 var 497 kr/daa og for alle kommunen i Oslo og Viken 489 
kr/daa. Alle kostnader over 800 kr/daa blir kontrollert av kommunen i felt før utbetaling.



Skogforvaltningen – hvem kontakter jeg?

Kommune Skogbruksansvarlig

Nesodden, Frogn Vestby, Ås og Nordre Follo Jørn Lileng - 64 96 20 85 - jorn.lileng@as.kommune.no

Enebakk Ottar Slagtern - 95787643 - ottar.Slagtern@enebakk.kommune.no

Indre Østfold Vegard Aarnes - 90669695 - vegard.aarnes@io.kommune.no
Finn Frøshaug - 99374508 - finn.kristen.froshaug@io.kommune.no
Innbyggertorget telefon: 69 68 10 00

Skiptvet Lars Agnalt - 95271611 - lars.agnalt@skiptvet.kommune.no
Servicetorg – 69 80 60 00 - postmottak@skiptvet.kommune.no 

Våler Sven O. Martinsen - 91172880 - sven.martinsen@valer.kommune.no

Moss og Rygge Marius Andre Myhre - 94027288 - marius.andre.myhre@moss.kommune.no
Servicetorg – 69 24 80 00

Fredrikstad og Hvaler Alexander Sasa Bjelanovic – 69 36 14 08 - alebje@fredrikstad.kommune.no

Sarpsborg Malin Skjelin - 99205876 - malin.skjelin@sarpsborg.com
Jon-Gerhard Johansen - 48295277 - jon-gerhard.johansen@sarpsborg.com
Servicetorget - 69 10 80 00 - postmottak@sarpsborg.com

Rakkestad Torbjørn Olav Fosser - 96943686 - torbjornolav.fosser@rakkestad.kommune.no

Halden Harald Nøding Østvik - 95143054 - HaraldNoding.Ostvik@halden.kommune.no

Aremark og Marker Kjell Ove Burås - 91706118 - kjell.ove.buras@marker.kommune.no


