
Retningslinjer for tilskudd til skogkultur 2022 i Orkland kommune 
 

Hjemmel: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-
forskriften) 

 
Følgende regler og satser gjelder for NMSK-midlene der kommunen er innvilgende  
myndighet. Strategien er satt opp etter diskusjon og enighet i kontaktutvalget for 
skogbruk. Satsene gjøres gjeldende for perioden 01.04.2022 – 31.03.2023 

Strøkkode
, hjemmel 

Tiltak Kostnads-
ramme eget 
arbeid 

Tilskuddssats/ 
merknad 

Forventet 
tilskuddsbeho
v 

133  
§ 4 

Ungskog-
pleie, 
boniteter 
ikke under 
H40=8 

350,- per time 
for mann 
m/motorsag.  
Maks kr 600,- 
per daa  

Kr 300 pr. dekar (maks 60 % 
av godkjent kostnad).  

600 daa á 
300,- = 
180.000 

101 
§ 4 

Mark-
beredning 

Maks kr 500,- 
per daa 

Kr 250 pr. dekar (maks 50 % 
av godkjent kostnad) 

400 daa á 
250,-= 100.000 

120 
§ 4 

Nyplanting, 
boniteter 
ikke under 
H40=8 

3,00 per plante 30 % av godkjente 
kostnader. Forutsettes 
plantetall iht. standard 
utplantingstall for 
Trøndelag. Tilskuddet gis til 
planting og plantekjøp.  
45 % tilskudd til 
treslagskifte fra furu/lauv til 
gran i kyststrøk på 
potensielt gode boniteter. 

240000 stk. á 
6,50x0,30= 
468.000 

122 
§ 4 

Såing Ikke aktuelt. 30 % av godkjente 
kostnader. 
Pilotprosjekt for 2022, 
frøtall i henholdt til 
standard fra Skogfrøverket. 
Feltet skal være markberedt 
på forhånd. 

250 daa á 
300,- = 75.000 

130 
§ 4 

Supplerings
-planting, 
boniteter 
ikke under 
H40=8 

3-3,50 per 
plante 

20 % av godkjente 
kostnader. Forutsettes 
plantetall iht. standard 
utplantingstall for 
Trøndelag etter utført tiltak. 
Tilskuddet gis til planting og 
plantekjøp. 

30% dekkes av 
statlig ordning 
i 2021 
Kommunalt 
behov på 
20.000 
 

001 og 
003 
§ 4 

Grøfting av 
fastmark og 
grøfterensk, 
på vilkår om 

 Utføres ihht. «Norm for 
grøfting etter hogst på 
skogsmark» fra Skogkurs. 
Antatt kostnad på kr 
75.000. 

30.000 



forhånds-
godkjenning 

40 % tilskudd 

§ 8, 4. 
ledd 

Opp-
søkende 
virksomhet 

Etter avtale 
med lokal 
Lensapådriver 

Delfinansiering mellom 
NMSK, rentemidler og 
Lensa Vest 

0 

   Sum budsjett 
Sum tildelt pott 

873.250 
820.000 

 
Øvrige vilkår for tilskudd etter NMSK-forskriftens § 4: 
 

- Tilskudd gis etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført. 
- Tilskudd kan gis til tiltak gjort i investeringsåret og året etter, dvs. i 2022 og 2023, på 

samme måte som skogfond kan benyttes til skogkulturtiltak. 
- Søknad om tilskudd skal gjøres ved bruk av skjema LDIR-909 utarbeidet av 

landbruksdirektoratet eller ved bruk av digital løsning via Altinn, jfr. § 9. Søknad må 
være underskrevet av skogeier eller vedlagt skriftlig fullmakt fra skogeier. (Skogeier 
er en person med hjemmelsandel, 100 % eller mindre, i skogeiendommen). 
Ufullstendig utfylte skjema kan bli avvist dersom kommunen i samråd med søker ikke 
får rettet opp mangler i søknaden. 

- Tilståelse av tilskudd er underlagt kontroll, jfr.§ 12. Dersom kontroll ikke kan 
gjennomføres pga. sent innkommet søknad og/eller vær og føre umuliggjør kontroll, 
vil søknaden kunne bli satt på vent til 2023. Eventuelt må den avslås hvis ikke 
kommunen tildeles midler for 2023. 

- Innvilget tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom kontroll i ettertid viser at tilskudd 
var gitt på feilaktig grunnlag, jfr. § 13. 

- Søknad om tilskudd til tilskuddsberettigede tiltak kan bli avslått dersom tildelt pott fra 
Statsforvalteren er oppbrukt, eventuelt blir søknaden satt på vent til kommunen får 
tilført nye midler. 

- Kommunen kan innføre søknadsfrister, jfr. § 9. 
 
Vedtak fattet etter disse retningslinjene kan påklages til Statsforvalteren etter bestemmelsene i 
kap. VI i forvaltningsloven, jfr. § 11 i NMSK-forskriften. 
 
 

Meldal, 09.03.2022 
Ole Johan Skjærli/skogbruksrådgiver 

 
 


