
Vil du plante skog på nye arealer på din eiendom? 

- I så fall kan du få 100 % tilskudd!  

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak prøves nå ut i Nord-

Trøndelag. Om du planter norsk gran på nye arealer kan du få 100 % dekning 

av kostnadene.  Klimaskogen kan hogges når den blir hogstmoden, og verdien 

tilfaller landbrukseiendommen. 

__________________________________________________________________________ 

Hvorfor bør jeg vurdere å plante granskog på nye arealer? 
-Det er to gode grunner til å plante gran på nye arealer. For det første er det et godt tiltak i 
klimasammenheng. Tre dekar granskog binder i gjennomsnitt ca 3 tonn CO2 hvert år. Dette 
er like mye CO2 som en bil slipper ut om man kjører 16 000 km i året. Gran er 2-3 ganger mer 
effektiv i CO2-fangst enn lauvtrær. For det andre vil mer granskog på eiendommen din gi et 
større hogstvolum, og dermed større inntekt i framtida.   

                 

Hvilke areal er aktuelle? 
-Tilskuddet gjelder åpne areal og gjengroingsareal på god mark. Ofte er dette ulike typer 
jordbruksareal som det ikke lenger er interesse for å holde i hevd. Gjengroingen må ikke 
være kommet så langt det er tett eldre lauvskog. Ordinær skogsmark er utenfor ordningen.  
Tidligere omdisponerte arealer som f.eks avsluttede grustak. kan være aktuelle areal for 
planting. Alle arealer som ønskes plantet med 100% tilskudd må avklares  med hensyn til 
eventuelle miljøverdier. For noen arealtyper kreves det en tillatelse for omdisponering. 
          

Hva skal jeg gjøre for å få godkjente et areal for tilplanting med klimaskog? 
Kontakt kommunen. Om arealet blir godkjent vil kommunen gi deg et forhåndstilsagn om 

tilskudd. Dette er en garanti for tilskudd. Garantien forutsetter at du følger kravene som vil 

framgå av tilsagnet. Et av kravene er at det inngås en avtale mellom deg som grunneier og 

kommunen. Av avtalen som tinglyses framgår gjensidige rettigheter. I avtalen foreligger det 

en mulighet til å søke omdisponering av klimaskogareal om særs vektige hensyn tilsier det.   

Hva må man gjøres på arealet før planting, og hva får jeg tilskudd til ? 
Før planting kan det være nødvendig å rydde vekk konkurrerende kratt og vegetasjon. Dette 
kan gjøres med ryddesag/motorsag, krattknuser eller fliseaggregat. Ringbarking av store 
trær kan også være aktuelt. Sprøyting av stubber kan være aktuelt om det er fare for at 
krattet vil komme raskt tilbake etter rydding. Markberedning for å lage gode planteplasser 
kan være nyttig for å gi plantene dine et konkurransefortrinn de første årene.  
 
Dette kan inngå i tilskuddsgrunnlaget ditt: 

 Rydding, klargjøring og markberedning av arealet før planting 
Plantekjøp og utplanting av granplanter. Det anbefales 200-230 planter pr dekar.  

 Planteplater og nedsetting av plantestikker kan også være relevante kostnader.  
Utover dette er det innebygd en rett til å søke full dekning av suppleringsplanting og annet 
nødvendig etterarbeid i 5 år. Det settes av statlige midler til dette. 



 
Tilskuddet dekker 100 % av relevante kostnader. Dette gjelder både eget og innleid arbeid. 
Ta kontakt med skogbruksansvarlig i kommunen eller en næringsaktør om du trenger hjelp 
til å finne noen som kan ta jobben, eller for faglige råd. 

 

Hvordan får jeg utbetalt tilskuddet ? 
-Du sørger for å få arbeidet utført, forskutterer utgiftene og søker kommunen 
v/skogbruksansvarlig om utbetaling av tilskuddet på eget skjema. Alle nødvendige 
søknadsskjemaer og avtaler finnes på https://www.fylkesmannen.no/klimaskogprosjektet   
 

 

Tilskuddsregler for 2017,  fastsatt av Fylkesmannen i Nord Trøndelag 

Ordningen omfatter planting av norsk gran på åpne arealer og areal i tidlig gjengroingsfase, 

og på areal der det etter planting forventes høy bonitet (minst G14 bonitet i dag). For 

fullstendig sett av vilkår vises til Veileder M-407, 2015 (Miljødirektoratet/Landbruksdirektoratet).  

Grunneier melder inn aktuelt areal på skjemaet (Landbruksdirektoratet) «Innmelding av 

areal for planting på nye arealer som klimatiltak og søknad om forhåndstilsagn på 

tilskudd» til kommunen som fatter vedtak om tilsagn. Grunneiere som får forhåndstilsagn 

må inngå avtale med kommunen («Avtale om etablering av skog på nye arealer som klimatiltak»). 

Avtalene skal tinglyses av kommunen. Kostnader til tinglysing dekkes av statlige midler. 

Et plantefelt må være minst 2 dekar, og en tilskuddssøknad må inneholde minst 3 dekar. 

Det kan gis tilskudd til nødvendig rydding /fjerning av virke, markberedning og 

plantekjøp/planting. Det gis ikke tilskudd til kjemisk flatesprøyting, men det kan gis til 

stubbesprøyting og gifthogging. Tilskuddet er 100 % av relevante kostnader, merverdiavgift 

kan kun inngå i kostnaden for grunneiere som ikke er mva registrert. Relevante kostnader er 

kostnader til tiltak som er nødvendige for at etablering skal lykkes, og kostnadene må stå i 

rimelig forhold til tiltakets art og påkrevde omfang. Inntekter fra eventuelt salgsvirke 

(rundvirke og flis) skal trekkes fra kostnadene. 15 % av midlene til planting/plantekjøp 

fondsavsettes i kommunen til dekninga av eventuell supplering og etterarbeid i en 5 års 

periode. Fra 5 år etter inngåelse av avtale mellom kommunen og grunneieren, kan ubrukte 

midler omdisponeres.   

For planting etter 1.august 2017 er det et vilkår for tilskudd at det benyttes 2 årig gran 

M60 Undesløs levert av Skogplanter Midt-Norge. Vilkåret gjelder ikke i Lierne, Namsskogan 

og Røyrvik kommune.  

Skriftlig anmodning om utbetaling av tilskudd. Etter innvilget forhåndstilsagn og gjennomført 

planting søker grunneier om utbetaling av tilskudd på skjema SLF909B.      

Saksbehandling skjer iht Forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket, lov om 

naturmangfold (§§ 8-12) og Veileder M-407, 2015 (Miljødirektoratet / Landbruksdirektoratet).  

https://www.fylkesmannen.no/klimaskogprosjektet

