
Avtale om planting av skog på nye arealer som klimatiltak

1. Avtalens parter
Grunneier: Kommune:

Adresse: Saksbehandler:

Telefon: Telefon:

Gårdsnummer: Bruksnummer: Saksnummer:

Skogfondskonto:

2. Avtalens formål
Tiltakets formål er å øke karbonopptaket i skog gjennom planting av skog på nye arealer. Avtalen inngås mellom grunneier og kommune, 
og gjelder for areal der grunneier har fått vedtak om tilsagn for tilskudd til skogplanting i pilotfasen for ‘planting av skog på nye arealer som 
klimatiltak’. Avtalen regulerer etablering av skog, skjøtsel og hogst på det aktuelle arealet. Avtalen skal ivareta grunneiers- og kommunens 
rettigheter og forpliktelser. Avtalen kan gjelde for mer enn ett avgrenset areal, men kun for en eiendom.

Tabell 1: Avtalen omfatter følgende areal

Felt nr. i ØKS Areal (daa) Treslag Potensiell bonitet Planteantall / daa Årstall for tidligste 
tillatte hogsttidspunkt

For utfylling av tabell 1 vises det til veiledning på side 3.

Arealet som er godkjent for planting er inntegnet på kart i fagsystemet ØKS. Dersom faktisk utplantet areal av praktiske årsaker er mindre enn 
omsøkt og godkjent areal, skal kommunen revidere tabell 1 i denne avtalen, samt kart i ØKS, i henhold til opplysninger gitt i anmodning om 
utbetaling fra grunneier. Dette for å sikre at servitutten som tinglyses omfatter korrekt areal.

3. Kommunens plikter og rettigheter
Kommunen er i en periode på 5 år fra vedtakets dato, økonomisk ansvarlig for alle kostnader relatert til etableringen av skog på arealene avtalen 
dekker, så lenge etableringen er utført i henhold til betingelser gitt i vedtak om tilsagn på tilskudd og denne avtalen. 

Kommunen skal refundere grunneiers utlegg til etableringen av skogen, herunder tiltak som feltrydding, markberedning, planting og vegetasjon-
skontroll. Kommunen skal refundere dokumenterte kostnader knyttet til suppleringsplanting i inntil fem år etter vedtaksdato, inntil nedre grense 
for tilrådde (anbefalte) planteantall per daa jf. forskrift om berekraftig skogbruk § 8. Kommunen skal ved behov legge til rette for den praktiske 
gjennomføringen av tiltaket.

Kommunen skal kontrollere at foryngelsen er tilfredsstillende etablert, som hovedregel 3 år etter planting. 

Kommunen skal ha tilkomst til arealet for å gjennomføre kontroll eller gjøre registreringer i forskningsøyemed. Grunneier varsles om slik aktivitet i 
forkant.
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4. Grunneiers plikter og rettigheter
Grunneier skal tilse at arealet blir plantet og sørge for gjennomføring av eventuelle oppfølgingstiltak slik at arealet blir tilfredsstillende forynget, 
i henhold til avtalens tabell 1 (planteantall/daa). Grunneier skal sørge for at plantingen er utført innen arbeidsfristens utløp slik den er definert 
i vedtaksbrevet, og forskuttere utgifter knyttet til foryngelse av arealet. Anmodning om utbetaling av tilskudd skal sendes til kommunen innen 
arbeidsfristens utløp. 

Fem år etter vedtakets dato tilfaller alle inntekter og kostnader ved skjøtsel av skogen grunneier. Grunneier kan etter dette tidspunktet fritt skjøtte 
skogen, i samsvar med betingelser gitt i vedtak om tilsagn på tilskudd, denne avtalen og gjeldene regelverk for skogbruket, så lenge skjøtselstil-
takene ikke fører til vesentlig reduksjon i nyttbar volumproduksjon for fremtidsbestandet. Hogst av skogen på arealet som avtalen omfatter skal 
ikke skje før angitt årstall i tabell 1.

Grunneier vil i avtaleperioden ha en eiers fulle rådighet med hensyn til utøvelse av jakt og fangst innenfor det arealet som omfattes av avtalen. 
Allmenheten vil ha rett til fri ferdsel på areal som omfattes av avtalen etter bestemmelsene i lov om friluftslivet (friluftsloven).

5. Fravikelse fra avtalen
Bestemmelsen om minstealder før hogst (årstall for tidligste tillatte hogsttidspunkt) kan fravikes:
       •   ved kommunalt godkjent omdisponering av arealet til annet formål, inkl. beite
       •   ved lav eller negativ nyttbar volumtilvekst som følge av svekket sunnhet, ved for eksempel råte eller insektangrep
       •   ved naturkatastrofer som skogbrann, stormskader, flom med mer.

Ved behov for hogst før angitt årstall for tidligste tillatte hogsttidspunkt grunnet de tre angitte punkter, skal grunneier søke om dette til kommunen, 
minst 3 uker før hogsten planlegges gjennomført. 

6. Avtalens varighet
Avtalen gjelder for ett skogomløp, dvs. inntil angitt årstall for tidligste tillatte hogsttidspunkt for hvert enkelt bestand i henhold til tabell 1.

7. Tvist
Partene skal søke å løse tvist som oppstår i avtaleforholdet gjennom forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, skal tvist løses av 
de alminnelige domstoler.

8. Tinglysing
Kommunen tinglyser for egen kostnad hogstbestemmelsen som følger av denne avtalen som servitutt på eiendommen, slik at heftelsene er sikret 
rettsvern for eventuelle fremtidige eiere, ut avtalens varighet. Kommunen sender underskrevet skjema for erklæring om rettighet i fast eiendom 
med kartvedlegg til Statens kartverk.

9. Merknader til avtalen
Eventuelle merknader til avtalen noteres her:

Det forutsettes at partene har lest og gjort seg kjent med vilkårene i denne avtalen.

Sted og dato:

Underskrift grunneier: Underskrift kommune:

Side 2 av 3

ve
rs

jo
n 

1.
0 

- 2
9.

04
.2

01
6



Veiledning til utfylling av avtalen
Utfylling av tabell 1

Potensiell bonitet: 
Se omtale av potensiell bonitet i veileder ‘Pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak – Veileder for Rogaland, Nord-Trøndelag 
og Nordland’ (M-407|2015), kapittel 2.2.3. 

Planteantall /daa:
Minste planteantall per dekar bestemmes med utgangspunkt i tabellen nedenfor som regulerer tilfredsstillende forynging, inntatt i § 8 i forskrift 
om berekraftig skogbruk. Tabellen gjelder både naturforynging og planting. Tilrådde (anbefalte) planteantall per dekar iht. tabell skal velges. 
Omkostninger knyttet til suppleringsplanting dekkes inntil nedre grense for tilrådde (anbefalte) planteantall. 

                                                                        Gran- og/eller lauvdominert skog Furudominert skog

G26-G20 G17-G14 G11-G6 F20-F17 F14-F11 F8-F6

Tilrådd plantetal pr. dekar 300-180 230-130 140-60 340-190 240-120 130-80

Minste lovlege plantetal pr. dekar 150 100 50 150 100 50

I denne bestemmelse fremkommer blant annet at foryngingen er etablert når konkurransen fra annen vegetasjon minsker og konkurransen 
mellom planter av ønsket treslag gjør seg gjeldende, og at kommunen kan vurdere å pålegge tiltak ved ikke tilfredsstillende forynging. 

Årstall for tidligste tillatte hogsttidspunkt: 
Dette fastsettes ved å beregne minstealder før hogst (maksimal årlig middeltilvekst), som er en funksjon utledet av treslag og bonitet.

Treslag Potensiell bonitet (h40) Minstealder før hogst Minstealder før hogst

Gran 26 71 Tveite (1977)

Gran 23 75 Tveite (1977)

Gran 20 80 Tveite (1977)

Gran 17 87 Tveite (1977)

Gran - Vestlandet 26 71 Orlund (2001)

Gran - Vestlandet 23 75 Orlund (2001)

Gran - Vestlandet 20 80 Orlund (2001)

Gran - Vestlandet 17 87 Orlund (2001)

Ved planting av andre treslag enn gran fastsettes minstealder før hogst av kommunen basert på gjeldende produksjonstabeller. 

Minstealder før hogst skal føres i tabell 1 som årstall for tidligste tillatte hogsttidspunkt, regnet fra året skogen etableres (eksempel: gran plantet 
på potensiell bonitet G26 i år 2016 vil tidligst kunne hogges i år 2087). 

Utfylling av andre punkt i avtalen

Tinglysing:
Hogstbestemmelsene for plantet skog som følger av denne avtalen (årstall for tidligste tillatte hogsttidspunkt) skal tinglyses som en servitutt på 
eiendommen. Tinglysingskostnaden dekkes av kommunen. 

Kommunen er ansvarlig for innsending av utfylt og underskrevet skjema for ‘Erklæring om rettighet i fast eiendom’ (2 eksemplarer) med 
kartvedlegg til Statens kartverk. Kommunen skal tinglyse hogstbestemmelsen etter at arealet er plantet, samtidig som tilskuddet utbetales 
til grunneier. 

Skjemaet finnes her: http://kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Alle-skjemaer-for-tinglysing/Erkaering-om-rettighet/Erklaring-
om-rettighet-eller-servitutt---bokmal/

Dette sendes til:
Kartverket Tinglysing
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss

Ved søknad om fravikelse fra hogstbestemmelsene: Dersom søknaden godkjennes av kommunen, plikter kommunen å slette tinglysingen eller 
oppdatere tinglyst servitutt til å gjelde for eventuell gjenværende skog. Hvis deler av skogen godkjennes for hogst, må avtalen revideres og nytt 
skjema for tinglysing sendes inn til Statens kartverk. Kostnader knyttet til slike endringer dekkes av grunneier. 

Merknader til avtalen: 
Merknader til avtalen kan eksempelvis være andre aktuelle tiltak på godkjent areal for planting.
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