
11.06.2020 

Viktig for utfylling av søknaden: 
 

Avhengig av hvilke tiltak du søker tilskudd til, vil nødvendige opplysninger i søknaden 

variere. Du må derfor velge riktig søknadstype.  

 

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før 12. mai 2020.  

 

  

Ved bruk av digital søknad 

Du må velge riktig søknad fra nedtrekksmenyen. 

 

Bruk søknad om tilskudd til drift med høy driftskostnad når du skal søke på disse 

tiltakene: 

• vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene 

• ryddingshogst med miljømessig begrunnelse, knyttet til skjøtsel av utvalgte 

naturtyper eller utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

• foryngelseshogst knyttet til skifte av treslag, der treslagsskifte har en klima- eller 

produksjonsmessig begrunnelse 

• foryngelseshogst i områder med lavt uttak av kubikkmasse pr. dekar, herunder 

lukkede hogster 

• kanthogst langs skogsveier og skogkanter mot innmark 

 

Bruk søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng når du skal søke på disse tiltakene: 

• foryngelseshogst med lang terrengtransport 

• foryngelseshogst i bratt terreng eller i terreng med høy vanskelighetsgrad 

• foryngelseshogst med vekslende driftssystemer der transport skjer i flere etapper 

fram til leveringssted, eksempelvis lektertransport 

• tilskudd til taubanedrift 

 

Bruk søknad om tilskudd til tynning og sen ungskogpleie når du skal søke på disse 

tiltakene: 

• tilskudd til helmekanisert tynning og sen ungskogpleie 
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Hvilke regelverk søker du etter? 

Når du søker om driftstilskudd kan søknaden bli behandlet etter to regelverk: 

• midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 

• forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

 

I noen kommuner kan det tildeles tilskudd etter begge disse ordningene. Som søker trenger du 

ikke forholde deg til det. Søknaden vil automatisk bli behandlet etter begge regelverkene der 

dette er tilfellet. 

 

Ved bruk av papirskjema 

Du må bruke riktig søknadsskjema. 

 

 

 

Bruk søknadskjema LDIR-929 når du skal søke på disse tiltakene:  

• vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene 

• ryddingshogst med miljømessig begrunnelse, knyttet til skjøtsel av utvalgte 

naturtyper eller utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

• foryngelseshogst knyttet til skifte av treslag, der treslagsskifte har en klima- eller 

produksjonsmessig begrunnelse 

• foryngelseshogst i områder med lavt uttak av kubikkmasse pr. dekar, herunder 

lukkede hogster 

• kanthogst langs skogsveier og skogkanter mot innmark 

 

Bruk søknadskjema LDIR-916 når du skal søke på disse tiltakene:  

• foryngelseshogst med lang terrengtransport 

• foryngelseshogst i bratt terreng eller i terreng med høy vanskelighetsgrad 

• foryngelseshogst med vekslende driftssystemer der transport skjer i flere etapper 

fram til leveringssted, eksempelvis lektertransport 

• tilskudd til taubanedrift 

 

Bruk søknadskjema LDIR-929 når du skal søke på disse tiltakene:  

• tilskudd til helmekanisert tynning og sen ungskogpleie 

LDIR-916 Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest o.a. 

LDIR-929 Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 

 


