
  

 

 

 

  

 

Støtteordning for oppdrag skogkultur videreføres i 2017 

Bakgrunn 
Skogeiendommene i Vestfold er i gjennomsnitt på 300 da produktiv skog.  

50 % av tømmeret avvirkes på eiendommer med mindre enn 500 da skog. Disse skogeierne 

avvirker ikke tømmer hvert år, et fåtall hogger regelmessig, og interessen for skogbruket 

taper i konkurransen med mer intensive produksjoner i jordbruket, og med lønnet arbeid 

utenfor gården.  

Gjennomsnittlig størrelse på arealene der det er utført ungskogpleie de siste årene har vært 

40-50 dekar. Dette tallet avspeiler at det er på de største skogeiendommene ungskogpleie blir 

prioritert. 

For å oppnå målene som er satt for foryngelse og ungskogpleie er det behov for oppsøkende 

virksomhet mot skogeiere som selv ikke har kompetanse og eierengasjement for forvaltning 

av skogen sin.  

I skogbruksplanene er skogressursene klassifisert og kartlagt. Dette er et viktig verktøy for å 

finne bestand i alder for ungskogpleie. 

 

Tilskudd for å ta ungskogpleieoppdrag hos andre 
I 2017 videreføres tilskuddsordning for skogsarbeidere og entreprenører som tar 

ungskogpleieoppdrag for andre.     

 Ekstraordinære tilskuddsmidler gjelder ungskogpleie utført som oppdrag for andre 

skogeiere. Det gis ikke tilskudd til arbeid utført pa  egen eiendom. 

 Søker ma  samlet ha utført ryddeoppdrag pa  minst 200 da pr a r. 

 Det stilles ikke krav om hvorvidt oppdraget er meldt inn av skogeier eller om oppdraget 

kommer som følge av oppsøkende virksomhet. 

 Tilskudd: Kr 1500 pr utført oppdrag, og kr 20 pr da ryddet. 

 Søknadsskjema med rapport pa  utførte oppdrag sendes kommunen første uke i desember, 

og behandles for utbetaling pa  slutten av a ret.  

 

Gjennomføring 

Oppdragstaker gjør avtale med skogeier om arealer som skal ryddes. 

 Søknad om tilskudd sendes av oppdragstaker pa  eget skjema, til landbrukskontoret i egen 

kommune. 

 I søknadskjemaet føres rapport over utførte oppdrag. 

 Søknadsskjema kan brukes ba de elektronisk og pa  papir. 

 Det søkes samlet for alle utførte oppdrag en gang i a ret. Søknadsfrist 5. desember. 
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Tilskuddet utbetales fra fylkesmannen direkte til oppdragstaker. 

Skogeier bruker skogfond med skattefordel og NMSK tilskudd for a  betale arbeidet som er 
utført. (Ingen endring i forhold til gjeldene praksis) 
 

Se www.fylkesmannen.no for søknadsskjema. 

For mer informasjon ta kontakt med skogansvarlig i din kommune. 

 

 
 


