
Foryngelseskontroll og NMSK
Landbrukssamling, Hell 15. nov 2018



Hva gjør skogforvaltningen med 
foryngelsesplikten? Status feb 2018.

Totalt var det i 2017 opprinnelig 221 skogeiere på lista+ ekstra=totalt 326 
skogeiere

Ikke gjort noe 33 stk

Sendt ut egenmeldingsskjema 54 stk

Sendt ut purring 2 stk

Ok, bør følges opp 59 stk

Skal kontrolleres 8 stk

OK 166 stk

Videre oppfølging 3 stk

Avsluttet etter oppfølging 1 stk



Retningslinjer for foryngelseskontrollen i 2018

01/5 - 2018: Egenmeldingsskjema skal være sendt ut for de nye 
kontrollfeltene. I tillegg skal uferdige felt fra 2016 og 2017 følges 
opp (status ny og sendt egenmelding).

14/6 – 2018: Egenmeldingsskjema er mottatt og registrert i ØKS 
med status «OK», «OK, skal følges opp», «Skal kontrolleres». 
Purringer sendt ut.

15/9 - 2018: Felt fra 2016 og 2017 med status «OK, skal følges opp», 
«Skal kontrolleres», er ferdigstilt. Eventuell videre oppfølging 
gjennom pålegg og øvrig lovmessig oppfølging er påstartet.

31/12 – 2018: Alle felt for 2018 er ferdigstilt/gitt status. Og alle felt 
for 2016 og 2017, er ferdig.



Hvordan står det til med feltene fra 2017 nå 
pr 13.nov 2018? (Status feb 2018 i parantes)

Totalt var det i 2017 opprinnelig 221 skogeiere på lista+ ekstra=totalt 326 
skogeiere

Ikke gjort noe. 16 stk hvorav 14 ekstrafelter (33stk)

Sendt ut egenmeldingsskjema 17 stk (54 stk)

Sendt ut purring 12 stk (2 stk)

Ok, bør følges opp 43 stk (59 stk)

Skal kontrolleres 3 stk (8 stk)

OK 231 stk (166 stk)

Videre oppfølging 2 stk (3 stk)

Avsluttet etter oppfølging 2 stk (1 stk)



Hvordan er status for 2018-kontrollene. Pr. 
13. nov 2018.

Totalt var det i 2018 opprinnelig 210 skogeiere på lista+ ekstra=totalt 239 
skogeiere

Ikke gjort noe 16 stk

Sendt ut egenmeldingsskjema 37 stk

Sendt ut purring 5 stk

Ok, bør følges opp 36 stk

Skal kontrolleres 4 stk

OK 138 stk

Videre oppfølging 2 stk

Avsluttet etter oppfølging 1 stk



NMSK-Veg og Drift 2018

Fikk tildelt 16 mill kr opprinnelig

Fikk ekstratildeling på 3,2 mill kr i sommer

Dette blir totalt 19,2 mill kr

Har brukt 21,6 mill kr

Potten er oppbrukt.

Vi har 24 søknader om tilskudd til veg liggende. 

Ajour på driftstilskudd.



NMSK-midler til skogkultur og miljø

Formål 
Tildeling 2018 fra 

landbruksdirektoratet 
Overført 
fra 2017 

Disponibelt 
2018 

Skogkultur, tynning, miljøtiltak o.a. 13 350 000 802 143 14 152 143 

 

Holdt igjen en reservepott på 1 mill kr.

Fordelte 13 150 000 kr til kommunene!



Hvordan fordele rettferdig til 47 kommuner?
Hva er rettferdig?

Tre kriterier:

Avvirkning siste tre år fanger opp plantebehovet

Avvirket kvantum perioden 5-15 år siden sier noe om 
ungskogpleiebehovet

Gjennomført markberedning siste tre år sier noe om behovet for 
markberedning. (Markberedning alene eller 
markberedning+planting som foryngelsesmetode)



Fordele rettferdig

Fylkesmannen beregner ett behov for planting, ungskogpleie og 
markberedning ut fra de tre kriteriene for hver kommune.

Behovet i hhv antall planter, ant dekar og ant dekar multipliseres 
med kostnader og følgende tilskuddssatser:

Dette gir et grunnlag for fordeling av tilgjengelig ramme som kan 
vurderes opp mot innmeldte behov og oppnådd aktivitet tidligere.

Kyst/fjellstrøk Skogstrøk

Tilskudd planting 35 % 25 %

Tilskudd ungskogpleie 50 % 50 %

Tilskudd markberedning 30 % 30 %



Hvordan fordele ekstrapotten rettferdig?

Gj.snitt kostnad ungskogpleie Trøndelag 2018: 416 kr/da

Hvor mye tilskudd utbetales pr dekar for gjennomsnittstiltaket i de 
ulike kommunene?

Fylkesmannens anbefaling (50 % av 350 kr/da) gir: 175 kr dekar



Tilskudd til gjennomsnittstiltaket (kostnad 
416kr/dekar) for ungskogpleie i Trøndelag:

Fylkesmannens anbefaling (50 % av 350 kr/da) gir: 175 kr dekar

Eks 1: 225 kr og maks 50 % gir 208 kr/dekar

Eks 2: 200 kr og maks 60 % gir 200 kr/dekar

Eks 3: 240 kr og maks 80 % gir 240 kr/dekar

Eks 4: 175 og maks 50 % gir 175 kr/dekar

Eks 5: 300 og maks 100 % gir 300 kr/dekar

Eks 6: 50 % gir 208 kr/dekar

Eks 7: 280kr og maks 80 % gir 280 kr/dekar

Eks 8: 600 kr og maks 50 % gir 208 kr/dekar



Hvordan fordele ekstrapotten rettferdig?

Førstemann til mølla? NEI.

Kriterium fra vårt tildelingsbrev:

«Reservepotten kan mot slutten av året tildeles kommuner med stor 
aktivitet. Høy skogkulturaktivitet vil være kriteriet. Dersom kommuner 
bruker opp opprinnelig tildelt pott ved å fastsette urimelig høye 
tilskuddssatser vil de komme bakerst i køen ved en søknad om mer 
midler.»



Behov for ekstra midler i 2018:

Tre kommuner med kostnadseffektive tilskuddssatser har fått ekstra 
tildeling.

Åtte kommuner har nå søkt om ekstra midler.

Vi vil prioritere etter denne samlinga.

Kommuner med de laveste satsene er garantert å få 
ekstrabevilgning.


