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1 Bakgrunn 
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak, NMSK-tilskudd, forvaltes av kommunen. Til grunn for disse 

tilskuddsordningene ligger Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (LMD 2004). 

Formålet med NMSK-tilskudd framgår av §1 i forskriften: «Formålet med tilskudd til nærings- og 

miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt 

verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, 

friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.» 

Tilskuddsordningene kan omfatte tilskudd til skogkulturarbeider, bygging av skogsveger, miljøtiltak i 

skog, driftstilskudd til drift med taubane og hest, utdrift av virke til bioenergi og tilskudd til tiltak og 

prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller region, når tiltaket eller prosjektet 

ikke omfattes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket. 

Ut i fra NMSK-forskriftens § 3 skal det utarbeides overordnede retningslinjer for prioritering av 

søknader, og dette skal i følge forskriften skje i dialog mellom Statsforvalteren, kommunene og 

næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt. 

I Gudbrandsdalen har det blitt avholdt møte, 13.01.2022, mellom kommunenes skogbruksansvarlige 

og representant fra Statsforvalteren i Innlandet angående utformingen av de overordnede 

retningslinjene for NMSK-tilskudd i regionen i 2022. I forkant av dette har tilskuddssatser og 

prioritering av tiltak for tilskudd blitt drøftet lokalt i kontaktutvalget for skogbruk på møte 

30.11.2021, hvor kommunens skogbruksansvarlige i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, representant 

for Glommen Mjøsen Skog SA og representant for de lokale skogeierlagene deltok. 

Kommunenes skogansvarlige i Gudbrandsdalen har bestemt å ha en stor grad av regionalt samarbeid 

i forbindelse med forvaltning av NMSK-midlene. Det vil si at kommunene i fellesskap har diskutert 

overordnede retningslinjer for NMSK-midlene, og valg av tilskuddssatser. Kommunene i 

Gudbrandsdalen har lagt opp til at det vil være mulig å omfordele NMSK-midler kommunene i 

mellom ved behov. I 2022 er det også lagt opp til at tilskudd til taubanedrifter vil  forvaltes regionalt.  

2 Utfordringer og målsettinger i vår region 
 

Utfordringer i skogbruket i Ringebu og Sør-Fron 

 

Lokale forutsetninger 

I Ringebu og Sør-Fron er skogbruket preget av at vi har en utfordrende eiendomsstruktur. De fleste 

skogteigene er små, og mange av disse skogteigene har utfordringer med vanskelig terreng og dårlige 

vegforhold. Den enkelte skogeier har ofte mange små teiger som ligger spredt over et større område. 

Dette fører til at en del skogeiere med uheldig eiendomsstruktur og lite skogareal er har liten 

interesse for skogsdrift og andre skogbrukstiltak. En stor andel av skogarealet vårt er 

fjellskog/vernskog, med begrenset produktivitet, lav bestokning og lav sagtømmerandel, dårlig 

vegdekning, og spesielle føringer for drift gjennom vernskogsbestemmelsene. 

 

Skogkultur 

En vesentlig utfordring i skogbruket i Ringebu og Sør-Fron er å holde skogbruksaktiviteten oppe, og 

ikke minst er det utfordringer knyttet til å få til tilstrekkelig skogkulturaktivitet. Spesielt når det 

gjelder ungskogpleie er det vanskelig å få til nok aktivitet. Ringebu og Sør-Fron har derfor valgt å 
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prøve ut pådriverprosjekter for å få opp ungskogpleiearealet. Vi hadde ungskogpleiepådriver i Sør-

Fron i 2018 og i Ringebu i 2019. Det var gode resultater av disse pådriverprosjektene, og det er 

tydelig at bruk av pådriver kan være en bra måte å få opp aktiviteten. Ettersom det er såpass kort tid 

siden vi hadde pådrivere i våre kommuner er det ikke aktuelt å ha ungskogpleiepådriver i 2022. 

 

Med tanke på det store vernskogarealet i disse to kommunene, og at vernskogbestemmelsene 

innebærer noen begrensninger i driftsform som gjør at økonomien i skogsdrift vanligvis blir dårligere, 

har kommunene i Gudbrandsdalen fra Ringebu og nordover valgt å innføre 20 % tilskudd til planting i 

høydelag 7 og 8 (som for det meste er vernskog). Dette innførte vi i 2018 og mener at denne 

tilskuddsordningen har hatt god effekt med å øke antall planter satt ut i vernskog.  

 

Avvirkning i vanskelig terreng 

I Ringebu og Sør-Fron har vi en del bratt terreng i dalsidene, som bare kan avvirkes med taubane. 

Taubanedrifter er helt avhengige av tilskudd for å gå rundt økonomisk, og dermed er en stor del av 

skogarealet vårt helt avhengig av tilskudd for å kunne drives. I Ringebu har vi et lokalt hogstlag som 

driver mye med taubanedrift, og i tillegg får vi i begge kommunene med jevne mellomrom inn 

omreisende taubanelag med tyngre utstyr. Det er viktig for skogbruket i våre kommuner at vi kan 

opprettholde driftsapparatet for taubanedrifter, både det som fins lokalt i Ringebu, og det tyngre 

utstyret som bare kommer innom området vårt en gang i blant. Driftsprisene for taubanedrifter har 

steget markant de siste årene. Dette har ført til behov for å øke taubanetilskuddet og det videreføres 

i 2022 for å kunne oppretteholde taubanedrift som aktuell driftsform. Det er bestemt at tilskuddene 

forvaltes regionalt for kommunene i Gudbrandsdalen i 2022. 

 

Skogsbilveger  
En stor del av det eksisterende skogsbilvegnettet i området er dårlig vedlikeholdt, og holder ikke den 

standarden som trengs for at dagens tømmerbiler skal kunne bruke vegene. Dette skaper ofte 

vanskeligheter i forhold til å få til rasjonell skogsdrift. Det er derfor stort behov for å oppruste 

eksisterende veger, men kostnadene ved opprustning og dårlig organisering av mange veglag gjør at 

det er liten aktivitet på opprustning av skogsbilveger i våre kommuner.  

 

Sentrale målsettinger for skogbruket i Ringebu og Sør-Fron i prioritert rekkefølge  
 

 Opprettholde og øke skogkulturaktiviteten, spesielt ungskogpleiearealet og planting i 
vernskog.  

 Opprettholde driftsapparatet for taubanedrift.  

 Øke aktiviteten i forhold til opprustning av eksisterende skogsbilveger.  
 
Valg av tilskuddssatser og inrretningen av retningslinjene for NMSK-tilskudd er utformet ut i fra disse 

målsettingene. NMSK-tilskudd utgjør en vesentlig del av finansieringen av de tiltak som er 

nødvendige for å kunne oppnå målsettingene for skogbruket i Ringebu og Sør-Fron. 

 

3 Overordnede krav for å kunne motta NMSK-tilskudd  
For å være kvalifisert til å motta NMSK-tilskudd må eiendommen ha mer enn 10 daa produktiv skog 
(jf NMSK-forskriftens §2). Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid 
mellom flere eiendommer.  
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For at tiltak skal kunne motta NMSK-tilskudd må de gjøres i henhold til aktuelt lovverk og norsk PEFC 
skogstandard. Lovverk som er aktuelt i forbindelse med skogbrukstiltak som kan få NMSK-tilskudd er:  
 

 Lov om skogbruk  

 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

 Forskrift om berekraftig skogbruk 

 Forskrift om planelegging og godkjenning av landbruksveier 

 Vernskogbestemmelsene for Oppland 

 Lov om kulturminner 
 
Alle tiltak som skal motta NMSK-tilskudd må være: 
 

 Økonomisk forsvarlige 

 Økologisk forsvarlige 

 Skogfaglig forsvarlige 
 
Dersom tiltak utføres som eget arbeid, eller i regi av egne ansatte kan tilskudd gis til «normale» 
arbeidskostnader, det vil si at kostnaden ikke skal overstige hva det hadde kostet å leie inn 
profesjonelle entrepenører til å utføre arbeidet.  
 

4 Tilskuddssatser og vilkår  
 

4.1 Tilskudd til skogkulturtiltak, NMSK-forskriftens § 4  
 
Tilskuddssatser  
 

I 2022 er det mulig å få NMSK-tilskudd til følgende skogkulturtiltak: 

 

Tiltak Tilskuddssats 

Planting i høydelag 7 og 8 (over 650 moh) Inntil 20% 

Suppleringsplanting Inntil 30% 

Markberedning Inntil 35% 

Ungskogpleie Inntil 40% 

 

I tillegg til disse tiltakene fins det også nasjonale tilskuddsordninger til tettere planting, 
suppleringsplanting og gjødsling av skog. De nasjonale tilskuddsordningene har egne retningslinjer, 
som er tilgjengelige på Landbruksdirektoratets nettsider. Kommunen er saksbehandler på de 
nasjonale tilskuddsordningene. 
 
Tilskudd til tettere planting eller suppleringsplanting (gjennom de nasjonale ordningene) kan 
kombineres med NMSK-tilskudd til planting i høydelag 7 og 8. Tilskudd til suppleringsplanting 
gjennom den nasjonale ordningen kan kombineres med NMSK-tilskudd til suppleringsplanting. 

 

Vilkår: 

 

 Alle skogkulturtiltak som det søkes tilskudd til må kartfestes. 

 Markberedning må gjøres i henhold til gjeldende standard for markberedning i Hedmark og 

Oppland (Skogkurs 2014) 
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 Ungskogpleie må gjøres i henhold til gjeldende standard for ungskogpleie i Hedmark og 

Oppland (Skogkurs 2017) 

 For å være tilskuddsberettiget må ungskogspleie utføres før gjennomsnittshøyden etter 

inngrep overstiger 8 meter. 

 

Maksimale satser for utbetaling av tilskudd 

 

Alle tiltak som skal motta NMSK-tilskudd skal være økonomisk forsvarlige. Det settes derfor et tak for 

kostnader til skogkulturtiltak som kan danne grunnlag for utbetaling av NMSK-tilskudd. De samme 

maksprisene gjelder også for utbetaling fra skogfond til de aktuelle skogkulturtiltakene i 

Ringebu og Sør-Fron i 2022. 

 

Makspriser for skogkulturtiltak: 

 

Tiltak Makspris 
Markberedning med lassbærer (stripemarkberedning) 600 kr/daa 

Markberedning med gravemaskin (flekkmarkberedning) 700 kr/daa 

Nyplanting (plantekjøp + utplanting) 7,00 kr/plante 

Suppleringsplanting (plantekjøp + utplanting) 8,00 kr/plante 

Kun utplanting, nyplanting 3,50 kr/plante 

Kun utplanting, suppleringsplanting 4,00 kr/plante 

Ungskogpleie  700 kr/daa 

  

 

4.2 Tilskudd til vegbygging, NMSK-forskriftens § 5 
 

 

Tilskudd til nybygging av skogsbilveg og ombygging av eksisterende skogsbilveg 

 
Det kan gis inntil 40 % tilskudd til nybygging eller ombygging av skogsbilveger. I spesielle tilfeller kan 
høyere tilskuddssats vurderes, som for eksempel ved større vegprosjekter med svært stor betydning i 
et større område. Ved bruk av profesjonell vegplanlegger kan høyere tilskuddssats vurderes. 
 
Kostnader til utarbeiding av byggeplan kan tas inn som en del av tilskuddsgrunnlaget. Hvis det 
benyttes profesjonell vegplanlegger kan kostnader til oppfølging av byggeprosjektet (innleid 
byggeleder) også tas inn i tilskuddsgrunnlaget. 

 

Tilskuddssats: Inntil 40% tilskudd til nybygging eller ombygging av skogsbilveger.  

 

Vilkår: 

 

 Minimum anleggskostnad for at veger skal kunne komme i betraktning for tilskudd er kr 

30 000,- 

 Det er kun vesentlige opprustninger til en bedre vegklasse i samsvar med 

landbruksvegnormalene som er tilskuddsberettiget. Ordinært vegvedlikehold er ikke 

tilskuddsberettiget. 

 Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter gjeldende forskrift om planlegging og 

godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 Vegen må bygges i samsvar med de tekniske kravene til aktuell vegklasse i gjeldende 
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normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse (LMD 2013) 

 Det vil kun være aktuelt å gi tilskudd til veger som bygges i vegklassene 2-5. 

 Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge byggeplan som kommunen har godkjent 

 Tilskudd gis kun til skogandelen av veganlegget 

 Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd. 

Kravet er satt til å gjelde i 25 år. 

 Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av 

kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir 

knyttet til senere oppfølging og vedlikehold. 

 

Tilskudd til punktutbedring på eksisterende skogsbilveger 

 

Det kan gis tilskudd til tiltak som fjerner flaskehalser på skogsbilvegnettet, som for eksempel 

utbedring av bruer, kulverter og stikkrenner, utvidelse av snuplasser, opprusting av strekninger med 

dårlig bæreevne eller utbedring av strekninger med for liten vegbredde.  

 

Tilskuddssats: Inntil 40% tilskudd til punktutbedring og inntil 50% tilskudd til utbedring eller 

utskifting av broer 

 

Vilkår:  

 

 Minimum anleggkostnad for at punktutbedringen skal komme i betraktning for tilskudd er kr 

30 000,- 

 Søknad om ombygging av skogsbilveg må være godkjent av kommunen etter gjeldende 

forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og 

bygningslovens bestemmelser, før punktutbedringen gjennomføres. 

 Punktutbedringen skal utføres i henhold til tekniske krav for vegklasse 3 eller 4 i gjeldende 

normaler for landbruksveger, med byggebeskrivelse. 

 Tilskudd gis kun til skogsandelen av punktutbedringen. 

 Ordinært vegvedlikehold og grøfterensk er ikke tilskuddsberettiget. 

 

 

4.3 Tilskudd til miljøtiltak i skog, NMSK-forkriftens § 6 
 

Tilskudd til tiltak etter NMSK-forskriftens § 6a: Dekning av merkostnader eller tap ved å 

gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier 

 

Tilskudd kan gis til ulike skjøtselstiltak som har som hensikt å fremme verdier knyttet til friluftsliv, 

kulturminner, landskap eller biologisk mangfold. Eksempler på tiltak kan være å tilrettelegge stier, 

bålplasser, parkeringsplasser, eller tilrettelegging for atkomst til kulturminner. Fjerning av 

frøformerte utenlandske bartreslag innenfor viktige naturtyper kan også være et eksempel på tiltak. 

 

Tilskuddssats: inntil 70 % av dokumentert merkostnad/tap 

 

Vilkår for tilskudd etter NMSK-forskriftens §6a: 
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 Miljøverdiene må kunne påvises og dokumenteres. 

 Merkostnader eller tap må kunne dokumenteres. 

 Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,-. 

 Ordningen er begrenset til områder hvor det drives skogbruk. Verneområder og arealer som 

er regulert til annet enn landbruksformål faller utenfor ordningen. 

 Tilsagnsbrev fra kommunen inneholder nærmere vilkår for gjennomføring av tiltaket. Det er 

ikke nødvendig å inngå særskilt avtale mellom kommunen og skogeier i forbindelse med 

tiltak etter NMSK-forskriftens § 6a. 

 

Tilskudd til tiltak etter NMSK-forskriftens § 6b: Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til 

langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra 

hogst eller legger om skogsdriften. 

 

Tilskudd kan gis til langsiktig bevaring av nye eller eksisterende nøkkelbiotoper, samt bevaring av 

lokaliteter for rovfuglreir eller tiurleik. Tilskuddet kan gis der det er snakk om bevaring av 

nøkkelbiotoper, rovfuglreir eller tiurleik i et større omfang enn det som forventes av skognæringen. 

 

Tilskuddssats: Inntil 30 % av beregnet merkostnad/tap 

 

Vilkår for tilskudd etter NMSK-forskriftens §6b: 
 

 Miljøverdiene må kunne påvises og dokumenteres.  

 Merkostnader eller tap må kunne dokumenteres.  

 Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,-.  

 Ordningen er begrenset til områder hvor det drives skogbruk. Verneområder og arealer som 
er regulert til annet enn landbruksformål faller utenfor ordningen.  

 Det inngås en 10-årig avtale mellom skogeier og kommunen om hvilke plikter og 
restriksjoner tilskuddet forutsetter. Kommunen kan etter samråd med skogeieren bestemme 
at avtalen oppheves og tilskuddet tilbakebetales underveis i 10-årsperioden, dersom 
spesielle forhold tilsier det.  

 For eiendommer med mindre enn 500 daa produktiv skog reduseres tilskuddsgrunnlaget 
(beregnet tap/merkostnad) med en egenandel på kr 15 000,-.  

 For eiendommer med mer enn 500 daa produktiv skog reduseres tilskuddsgrunnlaget 
(beregnet tap/merkostnad) med en egenandel på 30 kr/daa produktiv skog.  

 Minste tilskuddssats som utbetales er kr 3 000,-.  

 For at tilskudd til bevaring av rovfuglreir eller tiurleik skal være aktuelt må disse være 
registrert i databasen «Sensitive artsdata» eller tilsvarende registre.  

 For at det skal være aktuelt å gi tilskudd til bevaring av rovfuglreir må det dreie seg om en av 
artene som har beskyttelse gjenom norsk PEFC skogstandard, dvs. hubro, kongeørn, havørn, 
vepsevåk, hønsehauk, fiskeørn, vandrefalk, fjellvåk, slagugle, lappugle eller musvåk.  

 Ved tilskudd til bevaring av tiurleik er det bare selve leikområdet som inngår, og ikke 
dagområdene knyttet til leiken.  

 

Tilskudd til tiltak etter NMSK-forskriftens § 6c: Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå 
veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder» 
 
Tilskuddssats: inntil 70 % av beregnet tap/merkostnad  
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Vilkår for tilskudd etter NMSK-forskriftens § 6c:  
 

 Miljøverdiene må kunne påvises og dokumenteres.  

 Merkostnader eller tap må kunne dokumenteres.  

 Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,-.  

 Ordningen er begrenset til områder hvor det drives skogbruk. Verneområder og arealer som 
er regulert til annet enn landbruksformål faller utenfor ordningen.  

 Det inngås en 10-årig avtale mellom skogeier og kommunen om hvilke plikter og 
restriksjoner tilskuddet forutsetter. Kommunen kan etter samråd med skogeieren bestemme 
at avtalen oppheves og tilskuddet tilbakebetales underveis i 10-årsperioden, dersom 
spesielle forhold tilsier det.  

 Det stilles vilkår om at skogsdrift blir gjennomført innenfor avtaleperioden.  
 
 

4.4 Tilskudd til drift i vanskelig terreng, NMSK-forskriftens § 7 
 

Tilskudd til taubanedrift 
  
Tilskudd til taubanedrift gis som en fast sats per m3

 virke levert til industriformål. Tilskuddssatsen er 

uavhengig av banelengde. Tilskuddsordningen omfatter bruk av taubane og slepebane. Det gis ikke 

tilskudd til hogstmaskindrifter.  

 

Tilskuddssatser til taubanedrift i 2022: 
 

 Gran: 220 kr/m3  

 Furu: 240 kr/m3  

 Lauv: 240 kr/m3  
 
Det er mulig å søke tilskudd for tilrettelegging av stand-/velteplass. Det kan gis tilskudd på inntil  
50 % av dokumenterte kostnader for planering, graving av bardunfeste, utvidelse av oppstillingsplass 
osv. Maksimal anleggskostnad er kr 25 000,-.  
 
Kippekostnader (kipping på bilveg) kan søkes kompensert med kr 10/m3, mot dokumentasjon. 

 

Vilkår:  
 

 Tilskudd gis kun til hogst av skog i hogstklasse 4 eller 5. 

 Det kan gis tilskudd bare dersom bruk av taubane ut i fra lokale driftsforhold er et rasjonelt 
og hensiktsmessig driftsopplegg. Tilskudd til taubanedrift skal ikke motvirke utbygging av et 
rasjonelt vegnett innenfor et naturlig avgrenset driftsområde.  

 Området må være avsatt til landbruksformål i arealplanen, og arealet skal fortsatt brukes til 
skogbruksformål. Der arealet skal omdisponeres til andre formål gis ikke tilskudd.  

 Det må være gjennomført miljøregistreringer på eiendommen før hogsten gjennomføres. På 
eiendommer med mindre enn 100 daa produktiv skog er det tilstrekkelig med dokumentert 
føre-var-vurdering før hogst.  

 Tømmerleveranser som skal danne grunnlag for tilskudd må være registrert i 
skogfondssystemet.  

 Vrak/annet virke med bruttoverdi kr 0,- i skogfondssystemet er ikke tilskuddsberettiget.  
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 Endres tilskuddssatsen i løpet av hogstperioden benyttes dato på målekvitteringen for 
fastsettelse av tilskuddssats.  

 Det er et krav at arealer med granbonitet blir tilplantet i driftsåret eller påfølgende år, det vil 
si at taubanedrifter som avvirkes i 2022 senest skal tilplantes i løpet av 2023.  

 Furumark skal sikres tilfredsstillende foryngelse etter hogst.  

 Der det søkes om tilskudd til tilrettelegging av standplass/velteplass må bygging av 
standplass først være søkt om og godkjent av kommunen. Søknadsskjema LDIR_902, 
«Søknad om bygging av landbruksvei» benyttes til å søke om bygging av 
standplass/velteplass.  

 
Tilskudd til drift med hest  
 
Det kan gis tilskudd til drift med hest i vanskelig terreng. Tilskuddet gis som en fast sats per m3

 

tømmer levert til industriformål. For 2022 er tilskuddssatsen 50 kr/m3.  
 
Vilkår: 
 

 Tømmerleveranser som skal danne grunnlag for tilskudd må være registrert i 
skogfondssystemet.  

 

4.5 Tilskudd til andre tiltak i skogbruket, NMSK-forskriftens § 8 
Det kan gis tilskudd til andre tiltak og prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i kommunen, når 
tiltaket eller prosjektet ikke omfattes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket. Aktuelle 
tiltak er for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra 
skogen.  
 
Det er ikke planlagt gjennomført tiltak etter NMSK-forskriftens § 8 i Ringebu og Sør-Fron i 2022. 

 

5 Søknadsprosedyre, søknadsfrister og saksbehandling 
 

5.1 Tilskudd til skogkulturtiltak, NMSK-forskriftens § 4 
 

Søknadsprosedyre: 

 

 Søknad om tilskudd til skogkultur leveres inn etter at tiltaket er gjennomført. Søknader om 

tilskudd leveres og saksbehandles i sammenheng med eventuell søknad om utbetaling fra 

skogfond til tiltaket. Kostnader dokumenteres gjennom kopi av faktura, hvis arbeidet er 

utført av innleid entreprenør. I mange tilfeller kan avkrysningsfelter på faktura fra 

entreprenør fungere som tilskuddssøknad, så fremt disse feltene fylles ut og fakturaen 

underskrives. Ellers benyttes søknadsskjema LDIR_909, «Utbetaling fra skogfond og søknad 

om tilskudd til skogkultur» 

 Hvis arbeidet er utført i egen regi skal søknadsskjema LDIR_909 «Utbetaling fra skogfond og 

søknad om tilskudd til skogkultur» benyttes. 

 Alle tilskuddssøknader må ha underskrift. 
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Søknadsfrist: 

 

 Frist for å søke om tilskudd til skogkulturtiltak er utgangen av kalenderåret etter at tiltaket er 

gjennomført, dvs. at for skogkulturtiltak gjennomført i 2022 er søknadsfristen 31.12.2023. 

Samme frist som søknad om utbetaling fra skogfond. 

 For å være sikret de tilskuddssatser og vilkår som gjelder i 2022 må utbetaling av tilskudd skje 

i løpet av 2022. For å få utbetalt tilskudd i 2022 må søknaden om tilskudd leveres inn senest 

1.12.2022. 

 

Saksbehandling og utbetaling 

 

Søknader om tilskudd til skogkultur behandles fortløpende i løpet av året. Tilskudd utbetales samtidig 

som eventuell utbetaling fra skogfond. Skogfond og tilskudd til skogkultur utbetales altså som ett 

felles beløp. Vedtaksbrevet som sendes ut i forbindelse med utbetaling av skogfond og tilskudd 

presiserer hvor stor del av utbetalingen som er NMSK-tilskudd. 

 

Prioritering av søknader 

 

Søknader om tilskudd til skogkulturtiltak behandles fortløpende. Det vil si at tilskudd utbetales så 

lenge det fins tilgjengelige tilskuddsmidler. Hvis det skulle vise seg å bli for lite tilgjengelige midler i 

forhold til behov i enkelte kommuner vil dette fortrinnsvis bli forsøkt løst med omfordeling av midler 

regionalt mellom kommunene i Gudbrandsdalen. Hvis det skulle bli for lite tilgjengelige 

tilskuddsmidler i hele regionen, vil tilskuddssøknader som kommer inn på slutten av året måtte få 

utsatt utbetaling av tilskudd til året etter. 

 

Kontroll 

 

Minst 5 % av skogkulturtiltak som mottar NMSK-tilskudd skal kontrolleres av kommunen i felt. Dette 

gjøres i sammenheng med behandling av tilskuddssøknad, før tilskuddet utbetales. Kommunene har 

laget egne retningslinjer for kontroll av skogkulturtiltak, beskrevet i dokumentet «Kommunal plan for 

risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond. Ringebu og Sør-Fron 

kommuner 2022». 

 

5.2 Tilskudd til vegbygging, NMSK-forskriftens § 5 
 
Søknadsprosedyre  
 

 For å kunne søke om tilskudd til vegbygging må søknad om bygging av landbruksveg være 
godkjent først.  

 Søknad om tilskudd til vegbygging leveres til kommunen, søknadsskjema LDIR_903, «Søknad 
om tilskudd til vegbygging», skal benyttes. Byggeplan med arbeidsbekrivelse/linjebeskrivelse 
og kostnadsoverslag skal ligge ved søknadsskjemaet.  

 Hvis det er et veglag som står for utbyggingen skal veglagets godkjente og signerte vedtekter, 
samt årsmøtereferat, ligge ved tilskuddssøknaden.  

 
 
 
 



11 
 

Søknadsfrist  
 
Kommunen tar fortløpende i mot søknader om NMSK-tilskudd til skogsveganlegg. Ved større 
prosjekter som krever omdisponering av tilskuddsmidler mellom kommunene i Gudbrandsdalen, skal 
slike søknader avklares med de andre kommunene i Gudbrandsdalen. Kommunene i Gudbrandsdalen 
gjennomfører oppdateringsmøter gjennom året, hvor det blir felles gjennomgang av samtlige 
tilskuddssøknader i regionen og vurdering av disponible tilskuddsmidler.  
 
Saksbehandling  
 
Kommunene i Gudbrandsdalen gjennomfører et felles prioriteringsmøte for å bestemme hvilke 
vegprosjekter som skal få tilskudd, og hvilken tilskuddssats hvert enkelt prosjekt skal få. Deretter gir 
kommunen et svar på tilskuddssøknaden, og hvis tilskudd innvilges vil svaret på søknaden inneholde 
et forhåndstilsagn om tilskudd, som opplyser om tilskuddssats og rammen for tilskuddsbeløpet.  
 
Prioritering av søknader  
 
Prioritering av søknader gjøres i et regionalt samarbeid mellom kommunene i Gudbrandsdalen. Som 
hovedprinsipp er det en forutsetning at tilskudd til skogsvegprosjekter skal utløse aktivitetsøkning og 
bidra til økt utnyttelse av skogressursene i vegens dekningsområde. Hvis det kommer inn flere 
tilskuddssøknader enn hva som kan dekkes av tilgjengelige tilskuddsmidler vil vegprosjektenes 
potensiale for å utløse aktivitetsøkning og bidra til økt utnyttelse av skogressursen være grunnlaget 
for prioritering mellom prosjektene.  
 
Den konkrete vurderingen av vegprosjektenes evne til å oppfylle denne målsettingen vil innebære en 
vurdering av flere faktorer, som for eksempel:  
 

 Vegens lengde  

 Vegens dekningsområde  

 Kvantum i hogstklasse 4 og 5 som sokner til vegen  

 Antall interessenter i vegprosjektet  

 Et operativt veglag med fungerende styre, godkjente vedtekter og regelmessige årsmøter.  
 
Utbetaling  
 
Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis, ut i fra dokumenterte kostnader til veganlegget. 
Kostnadene dokumenteres på skjema SLF_904, «Regnskapssammendrag for skogsveianlegg». 
Fakturakopier må ligge ved regnskapssammendragsskjemaet. Kommunen godkjenner og registrerer 
kostnader som danner grunnlag for utbetaling av tilskudd.  
 
Veganlegg som går over litt tid kan få delutbetalinger av tilskudd før anlegget er ferdigstilt. 
Regnsskapssammendragsskjema og dokumentasjon av kostnader må da leveres inn for hver enkelt 
delutbetaling av tilskudd. Minst 10 % av tilskuddet holdes tilbake inntil veganlegget er ferdigstilt, 
resultatkontroll er gjennomført, og sluttregnskapet er godkjent.  
 
Kontroll  
 
Kommunen kontrollerer at vegen blir bygd i samsvar med godkjent byggeplan og retningslinjer. 

Byggeprosjekter bør følges opp av kommunen underveis. Kommunen gjennomfører resultatkontroll 

når veganlegget er ferdigstilt, og endelig utbetaling av tilskudd kan ikke skje før resultatkontrollen er 

gjennomført og registrert. 



12 
 

5.3 Tilskudd til miljøtiltak i skog, NMSK-forskriftens § 6  
 
Søknadsprosedyre  
 
Søknad sendes kommunen på søknadsskjema LDIR-911_B, «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog». 
Søknadsskjemaet skal ha følgende vedlegg: kartfesting av tiltak og oppsett som dokumenterer 
merkostnader eller tap i forbindelse med tiltaket.  
 
Søknadsfrist  
 
Søknadsfrist er 01.10.2022.  
 
Saksbehandling 
  

 Alle søknader om tilskudd til miljøtiltak etter NMSK-forskriftens § 6 må vurderes etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12  

 Kommunen vurderer og beregner endelig merkostnad/tap, som vil utgjøre 
tilskuddsgrunnlaget. Kommunen beregner deretter tilskudd ut i fra dette.  

 Kommunen sender deretter svarbrev til søker, som viser hvilke vurderinger som er gjort og 
hva slags tilskuddsbeløp som er beregnet. For tiltak som mottar tilskudd etter §6a vil 
tilsagnsbrevet inneholde et forhåndstilsagn om tilskudd, rammen for tilskuddsbeløpet, samt 
vilkår for gjennomføring av tiltak. For tiltak som mottar tilskudd etter §6b og §6c skal 
kommunen og skogeier inngå 10-årig avtale etter at kommunen har sendt tilsagnsbrev om 
tilskudd.  

 Endelig tilskudd kan bli mindre enn det som er beregnet av kommunen, hvis beregnet 
tilskuddsbehov på nasjonal basis er større enn årets bevilgning.  

 
Utbetaling  
 

 Utbetaling av tilskudd innvilget etter NMSK-forskriftens § 6a skjer etter at tiltaket er 
gjennomført, og tilskudd betales etter medgått kostnad, begrenset oppad til søknadsbeløpet.  

 Utbetaling av tilskudd innvilget etter NMSK-forskriftens § 6b og § 6c skjer etter at 10-årig 
avtale med kommunen er inngått.  

 
Kontroll  
 
Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene har 

skjedd i tråd med forutsetningene, jf. NMSK-forskriftens § 12. Vedtak om innvilget tilskudd etter 

forskriften kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold 

som er i strid med innvilget tilskudd, jf NMSK-forskriftens § 13. 

 

5.4 Tilskudd til drift i vanskelig terreng, NMSK-forskriftens § 7  
 
Tilskudd til taubanedrift  
 
Søknadsprosedyre 
 

 For å være sikret tilskudd må kommunen ha gitt forhåndstilsagn om tilskudd før drifta settes 
i gang.  
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 Søknad om forhåndstilsagn kan sendes i form av et brev. I søknaden må det angis hvor det 
skal avvirkes, hvor stort volum som forventes, hvilken treslagssammensetning som forventes 
og når det skal avvirkes. Det bør også angis om det er gjennomført MIS-registrering på 
eiendommen. Det må følge med et kart som viser driftsområdet.  

 
Søknadsfrist  
 
Kommunen tar fortløpende i mot søknader om forhåndstilsagn på tilskudd til taubanedrifter. 
Kommunene i Gudbrandsdalen og Glommen Mjøsen Skog koordinerer tilskuddssøknadene og 
tilksuddsmidlene gjennom året.  
Kommunene i Gudbrandsdalen gjennomfører oppdateringsmøter gjennom året, hvor det blir felles 
gjennomgang av samtlige tilskuddssøknader i regionen og vurdering av disponible tilskuddsmidler.  
 
Saksbehandling og utbetaling  
 

 Drifta må forhåndsvurderes av kommunen, samt behandles etter naturmangfoldlovens §§ 8-
12. Tiltaket skal også forhåndsvurderes i forhold til potensiell fare for flom- erosjon- eller 
skredskader på omkringliggende boliger, anlegg eller annen infrastruktur (veier, jernebane 
osv.)  

 Hvis søknaden om tilskudd innvilges vil kommunen gi forhåndstilsagn på tilskudd til et 
bestemt hogstkvantum.  

 Søknad om utbetaling av tilskudd sendes etter at drifta er gjennomført og alt tømmer er målt 
inn. Søknadsskjema SLF_916, «Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a.» skal 
benyttes.  

 
Kontroll  
 
Kommunen gjennomfører feltkontroll av alle taubanedrifter etter at hogsten er gjennomført. Dette 
skjer før tilskudd utbetales.  
 

5.5 Tilskudd til andre tiltak i skogbruket, NMSK-forskriftens § 8  
Det er ikke planlagt tilskudd til andre tiltak etter NMSK-forskriftens § 8 i våre kommuner i 2022.  
 

5.6 Klageadgang  
Alle enkeltvedtak angående NMSK-tilskudd kan påklages etter kapittel 6 i Forvaltningsloven. 

Statsforvalteren i Innlandet er klageinstans og klagen sendes via kommunen. Klagefrist er 3 uker fra 

melding om vedtak er mottatt. 


