OVERORDNA RETNINGSLINJER MED VILKÅR OG
TILSKUDDSSATSER FOR NMSK MIDLER
Selbu kommune 2015
Innledning
Kommunale retningslinjer med vilkår bygger på gjeldende Forskrift om tilskudd til nærings
og miljøtiltak i skogbruket (4.2.2004). Kommunen behandler søknaden om tilskudd.
Tilskuddet utbetales av Fylkesmannen.
Retningslinjer
1. Tilskuddsordningen gjelder alle i Selbu som har mer enn 10 dekar produktiv skog og er
registrert i skogfondsregiteret.
· Tiltaket må være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
· Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført.
· Feltet skal være minst 2 dekar.
· Skogeieren har plikt til å oppgi relevante opplysninger om tiltaket, kunne vise tiltaket
og akseptere de kontrolltiltak som offentlig skogadministrasjon bestemmer.
2. Frist for søknad om tilskudd er 1. desember samme år.
3. Søknad om tilskudd og eventuelt bruk av skogfond til egenandel, skal underskrives og
sendes kommunen snarest mulig etter at arbeidet er utført. Der utbetalingsgrunnlaget er i form
av regning, skal en kopi av denne vedlegges søknaden. Ved eget arbeid eller leid hjelp av
andre, kan følgende skjema benyttes:
- SLF-909 ”Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur” fra Statens
landbruksforvaltning
- ”Skjema Skogkultur_eget arbeid_søknad tilskudd”, som er tilgjengelig på kommunens
hjemmeside.
- Allskog BA har eget skjema for arbeid de har utført.
4. Tilskudd utbetales fortløpende i henhold til tilskuddsrammen inneværende år. Når bevilget
tilskuddsramme er oppbrukt opphører utbetalingene.
5. Søknad kan sendes senest året etter at arbeidet er utført, men vil da komme inn under de vilkår
for tilskudd det gjeldende året.
6. Om det under forhåndskontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitt vilkår, skal skogeier
varsles per brev/e-post eller telefon. Skogeier vil bli bedt om en redegjørelse. Om redegjørelsen
uteblir, vil det ikke bli utbetalt tilskudd før det foreligger dokumentasjon på at tiltaket er rettet
opp.
7. Om det under etterkontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitte vilkår eller arealet blir
omdisponert til annet formål enn skogproduksjon innen 5 år, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt,
helt eller delvis jfr § 13 i forskriften.
8. Vedtak gjort etter følgende retningslinjer med vilkår kan påklages til Fylkesmannen etter
forvaltningslovens bestemmelser.

Vilkår for utbetaling av tilskudd
Foryngelse
1. Plantetettheten skal følge” Tilrådning for skogetablering i Trøndelag”. Anbefalt tetthet varierer
med bonitet og treslag. I tabellen nedenfor er det satt opp anbefalt utsatt plantetall pr. dekar for
ulike bonitetsklasser og hovedtreslag forutsatt jevn fordeling på arealet. NF angir at naturlig
foryngelse bør prioriteres.
2. Om det benyttes foredlet plantemateriale skal det plantes tettere, tilsvarende tetthet i en høyere
bonitetsklasse. (eks: Feltet har bonitet G11 og det skal plantes med foredlet materiale. Tettheten
skal da være 160 pl/da.)
3. Planting skal være utført innen tre år etter hogst.
4. Hovedtreslag skal tilpasses de naturgitte forhold og skal kunne gi tilfredsstillende
virkesproduksjon med hensyn til både kvalitet og volum.
5. Planlagt naturlig foryngelse på hogstfelt varsles kommunen ved å anvise feltet på kart.
Feltet må være tilfredsstillende forynget innen 3 år etter hogst ved planting og 5 år ved naturlig
foryngelse.
Anbefalt plantetetthet fra ” Tilrådning for skogetablering i Trøndelag”
Bonitet
Gran
Furu
20+
220
250 (NF)
17
190
220 (NF)
14
160
200 (NF)
11
120
180 (NF)
8
NF (110)
NF
6
NF
NF
NF = Naturlig Foryngelse

Lauv
200 (NF)
170 (NF)
140 (NF)
80 NF
NF
NF

Ungskogpleie
1. Tilskudd gis til mekanisk etterarbeid og avstandsregulering (lauvrydding).
2. I felt der foryngelsen har en overhøyde under 4 meter skal det etter ungskogpleie om mulig
være fristilt mellom 160- 200 trær pr dekar i granbestand og 250 trær i furubestand. Høyest antall
på de beste bonitetene.
3. I felt der foryngelsen har en overhøyde fra 4 til 10 meter skal tettheten om mulig reduseres med
inntil 10 % (140- 180 trær). Det godkjennes her kun fristilling av framtidstrær. Høyest antall på de
beste bonitetene.
4. Rydding i felt med overhøyde over 10 meter godkjennes ikke.
5. Der det satses på granskog skal det etter inngrepet om mulig være minimum 10 % lauvtrær.
6. Det skal tas hensyn til landskapspleie ved variasjon i treslag, spesielt stell av kantsoner, unngå
rydding av små myrer og fjellknatter, m.v.
Markberedning
1. Tilskudd gis til markberedning av arealer med gran - og furubonitetene G/F 14, 11 og 8. Dette
gjelder om arealet skal naturlig forynges og /eller tilplantes.
2. Tiltaket må utføres med bakgrunn i Levende Skog standardene og i tråd med faglige
anbefalinger med hensyn til antall og utforming av flekker. Hver flekk skal være minst 3 x 3 dm,
og maksimum 0,5 m².
3. Markberedning med tanke på naturlig foryngelse må planlegges i forhold til frøår for både gran
og furu. Gjensetting av frøtrær (furu) og utforming av hogstflater er viktige faktorer for å lykkes.
Feltet må være forynget innen fem år ved naturlig foryngelse. I tilfelle dårlig tilslag skal feltet
suppleres til tilfredsstillende tetthet. Melding om planlagt naturlig foryngelse sendes kommunen
samtidig som søknaden om tilskudd markberedning.

Tynning
Vilkår fastsatt av Nidaros skogforum i 2013
• Tilskudd kan gis både til manuell og maskinell tynning
• Tiltaket skal utføres på en skogbruksmessig og miljømessig faglig forsvarlig måte
• Det skal tas ut minimum 2 m3 nyttbart virke pr. daa.
• Stubbebehandling av gran skal foretas på den tid av året det er fare for råteinfisering
• Søker som mottar tilskudd forplikter seg til å registrere solgt virke i samsvar med forskrift om
innbetaling av skogfond og måling av skogsvirke.
Miljøtilskudd
Om det viser seg å bli NMSK midler igjen ved årets slutt kan disse benyttes som miljøtilskudd i
henhold til Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket § 6.

Tilskuddsatser 2015
Skogkultur
Tiltak
Planting
Markberedning
Ungskogpleie

%-sats
ca 20 %
30 %
50 %

Vilkår
50 øre kjøp / 50 øre arb.
Maks tot.kostnad 250 kr/daa
Maks tot.kostnad 400 kr/daa

Maks tilskuddsbeløp
1 kr/plante
75 kr/daa
200 kr/daa

Tynning
Gran
Furu

Maskinell tynning
50 kr/m3
50 kr/m3

Manuell tynning
100 kr/m3
150 kr/m3

