Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
(NMSK) for Bergen kommune
Innledning
Tilskuddet forvaltes etter forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt
av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004, sist endret 28. mai 2015. Bergen
kommune fatter vedtak om tildeling av tilskudd til skogkultur, miljøtiltak i skog og prosjekter
som bidrar til å utvikle skogbruket (jf. § 3 i denne forskrift). Vedtak om tildeling av tilskudd
til veibygging, taubanedrift og utdrift av skogsvirke til bioenergi fattes av Fylkesmannen i
Hordaland.
Formål og prioritering
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra Bergen
kommunes 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.
Bergen kommune ønsker å stimulere tiltak som øker skogens motstandsevne mot ekstremvær
og skogens evne til å komme seg etter at den ble skadet (resiliens). Tiltak som kan bidra til
disse formål kan for eksempel være: ungskogpleie, satsing på naturlig foryngelse, bruk av
stedstilpassede treslag, utvikling av blandet og fleraldret skog, og tynningstiltak utført i
henhold til moderne driftsplaner.
Det prioriteres tiltak som skjer i samarbeid mellom flere skogeiendommer. Prioritering for
tildeling av tilskudd skjer i følgene rekkefølge: 1. ungskogpleie, 2. naturlig foryngelse,
3. tynning, 4. planting og plantekjøp, 5. annet.
Hvem kan få tilskudd
Tilskudd kan gis til alle skogeiere i Bergen kommune som har mer enn 10 da produktiv skog.
Grensen på 10 da kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere
skogeiendommer.
Om budsjettet og tildeling av tilskudd
Kommunen får tildelt en tilskuddsramme av Fylkesmannen hvert år. Tildelingen er politisk
styrt og varierer fra år til år. Det forventes en nedgang i tilskuddsmidler til skogkultur i årene
framover. Tilskuddssatsene kan endres av Bergen kommune etter behov. Målet er at alle
skogeiere som gjennomfører tiltak som ligger innenfor kommunens prioriteringer skal få
tilskudd. Likevel er det ingen rett på tilskudd, og tilskuddspotten kan gå tom.
For å oppnå en rettferdig fordeling av tilskuddet på bakgrunn av kommunens prioriteringer
skal søknadene vurderes og behandles samlet to ganger i året. Tilskuddsrammen tildelt av
fylkesmannen blir delt opp i to søknadsperioder for å ha mulighet til å gi tilskudd til
prioriterte tiltak også i slutten av året.
OBS! Dette gjelder ikke utbetaling av skogfondmidler. Her behandles søknadene fortløpende,
selv om skogfond og tilskudd søkes på samme skjema.

Om søknadsprosessen
Søknader skal sendes til Etat for landbruk enten elektronisk eller skriftlig på fastsatte
søknadsskjema utarbeidet av landbruksdirektoratet. Disse kan lastes ned på
www.landbruksdirektoratet.no.
 Skjema LDIR-909 brukes til bl.a. søknad om tilskudd til planting, avstandsregulering,
markberedning, underskudd ved tynning og viltgjerder.
 Skjema LDIR-911 brukes til søknad om tilskudd til tiltak for å ivareta, utvikle eller bevare
spesielle miljøverdier (biologisk mangfold, landskap, friluftsliv, kulturminner).
Det anbefales å lese gjennom veiledningen på skjemaet. Et kart som viser tiltaket og
beregningsgrunnlag (f.eks. faktura) skal legges ved søknaden. Bergen kommune oppfordrer til
å oversende søknader elektronisk ved å logge seg på skogfondsystemet via
Landbruksdirektoratet sine nettsider eller Altinn.
Søknad om tilskudd til tiltak eller prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i Bergen
kommune eller regionen skal sendes skriftlig til Etat for landbruk. Dette kan være bl.a.
etablering av eiendomsoverbyggende skogforvaltning i organisert form eller lignende
samarbeidsprosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen.
Søknaden skal bestå av en prosjektbeskrivelse samt kartvedlegg.
Retningslinjer
1. Tiltaket eller prosjektet det søkes om tilskudd til skal være samfunnsøkonomisk
lønnsomt og utføres på en skogfaglig og miljømessig forsvarlig måte, og etter gjeldende
lovverk.
2. Søknad om tilskudd skal signeres av skogeieren og sendes til Etat for landbruk snarest
mulig etter at arbeidet er utført. Det skal legges ved en kopi av utbetalingsgrunnlaget
(f.eks. faktura) og et kart over tiltaket.
3. Fastsatte søknadsskjema eller elektronisk søknad skal benyttes.
4. Tiltaket skal være opplyst så godt som mulig. Skogeieren har plikt til å oppgi relevante
opplysninger om tiltaket og akseptere de kontrolltiltak som offentlig skogforvaltning
bestemmer.
5. Enkelte tiltak skal innmeldes på forhånd og godkjennes av Etat for landbruk før arbeidet
settes i gang (se forklaringer og vilkår). Skogeieren skal få skriftlig melding om
godkjenning. Forhåndsgodkjenning garanterer ikke tilskudd. Innmeldingspliktige tiltak
som utføres uten forhåndsgodkjenning kan ikke få tilskudd.
6. Søknadsfrist er 30. november. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom hele året
inntil fristen. Inngående søknader om tilskudd blir vurdert og behandlet to ganger i året,
i juni og desember.
7. Søknad om tilskudd skal oversendes i det året tiltaket er utført.
8. Tilskudd beregnes ut fra den enkelte investerings netto kostnad (uten MVA).
9. Tilskudd utbetales to ganger i året i henhold til tilskuddsrammen det inneværende året.
Når bevilget tilskuddsramme er oppbrukt stopper utbetalingene.
10. Om det under kontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitt vilkår, skal skogeier
varsles skriftlig. 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.
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11. Om det under etterkontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitte vilkår eller hvis
arealet blir omdisponert til annet formål enn skogproduksjon innen 10 år, kan tilskuddet
kreves helt eller delvis tilbakebetalt, jf. § 13 i forskrift.
12. Vedtak fattet av Bergen kommune kan påklages til Fylkesmannen i Hordaland etter
forvaltningslovens bestemmelser.
Tilskuddssatser skogkultur
Satser
Tiltak

Eiendomsoverbyggende
samarbeid*

> 10 da produktiv skog

Ungskogpleie (mellom 1,3 og 6 meter trehøyde)
Avstandsregulering

80 %

70 %

Fjerning av konkurrerende
vegetasjon

50 %

40 %

400 kr/år

300 kr/år

70 %

60 %

500 kr/da

400 kr/da

Vegetasjonskontroll
Naturlig foryngelse
Markberedning
Bruk av lukkede hogstformer
Skadeforebyggende tiltak

varierer avhengig av tiltak

Tynning (fra 14 meter trehøyde)
Underskudd tynning

600 kr/da

500 kr/da

Hovedtreslag

30 %

20 %

Blandingstreslag

50 %

50 %

Supplering

30 %

20 %

Planting under skjerm

50 %

40 %

Planting og plantekjøp

* Et forpliktende samarbeid mellom flere skogeiere over tid. Det skal foreligge en driftsplan
og et skriftlig dokument om samarbeidet. Samlet produktiv skogareal må ha en størrelse
som er hensynsmessig i forhold til formålet.
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Forklaring og vilkår
Tiltak

Forklaring

Vilkår og merknader

Ungskogpleie (mellom 1,3 og 6 meter trehøyde)
Avstandsregulering

Avstandsregulering er en bevisst
utvelgelse av stammer som har best
kvalitet, representerer et bestemt
treslag eller er av andre grunner
ønsket i voksen bestand. Disse
stammene fristilles, helt eller
delvis, slik at de er jevnt fordelt
over arealet.

Forhåndsgodkjenning;
En hogstmoden bestand skal bestå
av minst 10 % løvtrær. Det
anbefales å beholde en viss andel
løvtrær og busker når beitepresset
fra vilt er stor.

Fjerning av
konkurrerende
vegetasjon

Plantene kan bli utkonkurrert av Intensitet av tiltaket er avhengig av
vegetasjonen som f.eks. gress, treslag og plantetetthet.
bregne e.l.
Konkurrerende vegetasjon fjernes
manuelt eller maskinelt umiddelbar
rundt plantene.

Vegetasjonskontroll

Plantefelt skal kontrolleres minst en
gang i vekstperioden hvert år de
første tre år etter planting. Det kan
søkes om tilskudd til gjennomføring av vegetasjonskontroll.

Tilskudd til vegetasjonskontroll
utbetales for én kontroll per år per
skogeiendom de første tre år etter
planting.
Kontrollen
skal
gjennomføres
av
skogeieren
sammen med skogbruksansvarlig i
kommunen.

Naturlig foryngelse
Markberedning

Skal gi bedre spire- og vekstforhold Forhåndsgodkjenning
for naturlig foryngelse eller gjøre
det lettere å plante.

Bruk av
lukkede
hogstformer

Valg av hogstform vurderes på Forhåndsgodkjenning
bakgrunn av bl.a. treslag, bonitet,
terreng, økonomi, driftsteknikk og
bestandshistorie.
Hogstformen påvirker valg av
foryngelses-metode.

Skadeforebyggende
tiltak

F.eks. viltgjerder, tiltak mot Forhåndsgodkjenning;
barkbiller og andre skadeinsekter, Tilskuddssats vurderes individuelt
e.l.
for hvert tiltak.
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Tynning (fra 12-14 meter trehøyde)
Underskudd
tynning

Tynningstiltak skal gjennomføres
etter prinsippet: tidlig, forsiktig,
ofte.
Skogfaglig riktig utført tynning
fører til mer stabilitet og økt
tilvekst i bestanden.

Forhåndsgodkjenning;
Tilskudd gis opp til balansert
regnskap og maksimal tilskudd er
7 500
kroner
per
tiltak.
Regnskapsgrunnlag skal legges ved
søknaden.

Planting og plantekjøp
Hovedtreslag

Treslag som har størst arealandel Fordeling av treslag på plantefeltet
ved planting. Er forholdet mellom skal synliggjøres i kartvedlegget
treslagene omtrent like, anses hvis det plantes mer enn et treslag.
begge treslag som hovedtreslag.

Blandingstreslag

Treslag som har mindre arealandel Forhåndsgodkjenning
enn hovedtreslaget ved planting.

Suppleringsplanting

Plantene kan dø av naturlige
årsaker, f.eks. som følge av
insektskader eller musegnag. Rundt
10 % avgang anses som naturlig.
Det skal suppleres opp til minst
lovlige planteantall per da, jf.
forskrift for bærekraftig skogbruk.
Det gjelder også felt med naturlig
foryngelse.

Planting under
skjerm

En skjerm av eldre trær beskytter Forhåndsgodkjenning
foryngelsen bl.a. mot ekstreme
temperaturer, mot konkurrerende
vegetasjon og andre skadelige
faktorer som er karakteristiske for
snauflater. Skjermen åpnes etter at
foryngelse er etablert.
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Det gis ikke tilskudd til supplering
pga. dårlig utført plantearbeid,
dårlig plantemateriell, valg av
uegnete provenienser, e.l.

