
 

 

 

 

LANDBRUKSKONTORET  

ASKER  
 

 
I 2021 gis det NMSK-tilskudd til ungskogpleie og suppleringsplanting 
 

Avstandsregulering 

Formål 
Disse retningslinjer har som formål å stimulere til økt kvalitetsproduksjon i 

produksjonsskog.  
 
Tilskuddet prioriterer tiltak på arealer med midlere og høy bonitet tidlig i 

foryngelsesfasen. 
 

Definisjon 
Dette regelverket gjelder for tilskudd til avstandsregulering i gran- og lauvtrebestand i 

hogstklasse II (foryngelse). Maks middelhøyde etter tiltak skal være 10 meter. 
 
Vilkår for støtte 

 Boniteten på regulerte arealer skal være lik eller 
større enn bonitet H40 =14. 

 Alle arbeider skal utføres i henhold til PEFC 
skogstandarder. 

 

 
Tilskuddssats. 

Tilskuddet utbetales som et arealtilskudd pr. dekar regulert areal. 
Tilskuddet er begrenset til 40/30% av reguleringskostnadene. 
 

Tiltak Eiendommer med produktivt areal  

< 25 000 dekar 

Eiendommer med produktivt areal  

> 25 000 dekar 

Tilskudd  Tilskudd  

Ungskogpleie 220 kr/daa 40 % 150kr/daa 30% 

 

Tilskuddene utbetales etter hvert som fakturaene komme rinn til landbrukskontoret. 
Det betyr at tilskuddene vil stoppe når det totale tilskuddet er brukt opp. Arealer som 

er regulert etter at tilskuddet er opphørt, kan søke tilskudd det påfølgende året. 
Størrelsen på dette tilskuddet vil da være lik årets satser. 
 

Søknad. 
Søker kan fylle ut eget søknadsskjema som fås i kommunen eller påføre kopi av 

skogkulturfaktura - beskjed om at det søkes tilskudd. Dato og underskrift av søker 
samt opplysninger om bestandsnummer, høyde over havet, bonitet, treslag og 
arbeidskraft, - skal fylles ut. 

 
Søknader om tilskudd til avstandsregulering i 2021 må være ankommet kommunens 

landbrukskontor innen 15.11.2021. 



Saksbehandling. 
Landbrukskontoret behandler søknadene fortløpende. 

 
Kontroll. 

Kommunen kan kontrollere at avstandsreguleringen er gjennomført etter 
bestemmelsene i retningslinjene, og at den informasjon som fremkommer i 
søknadsskjemaet/fakturaen er riktig. Fylkesmannen eller Riksrevisjonen (§ 12 i 

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket) kan kreve nødvendige 
opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er skjedd i tråd med 

forutsetningene. 
 
Utbetaling. 

Kommunen godkjenner søknaden, og oversender saken til fylkesmannen for utbetaling. 
Fylkesmannens landbruksavdeling utbetaler tilskuddet til den enkelte skogeiers 

skogavgiftskonto. 
 
Tilbakebetaling. 

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom forutsetningene for 
tilskuddet ikke er oppfylt. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir 

gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 
om renter ved forsinket betaling. 

 
Klage. 
Vedtak som er truffet i medhold av disse retningslinjer gir klagerett etter lov av 

10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. 
 

Ikrafttredelse. 
Disse retningslinjer gjelder for avstandsregulering som er igangsatt etter 1. januar 
2021. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPPLERINGSPLANTING/NYPLANTING 
Formål: 

Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene. Dette gjør at det er mulig å rette opp i 
plantefelt som har fått skader eller har hatt dårlig tilslag, og dermed sikre 

tilfredsstillende foryngelse og økt verdiskaping i skogbruket. 
 
Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 30 prosent til all 

suppleringsplanting i 2021, uavhengig av hvor mange planter som suppleres 
inn.  

Det et krav at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall 
pr daa ved tettere nyplanting, (jf. Tabell ). Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag 
med en innbyrdes avstand på minst 1 meter, som vil inngå i framtidsbestandet, kan 

telles med når plantetetthet etter supplering skal vurderes. 
 

Tilskuddet kan gis for supplering på alle boniteter 
 
Definisjon 

Dette regelverket gjelder for tilskudd til suppleringsplanting i bar- og lauvtrebestand . 
Som lauvskog regnes også blandingsskoger av bartrær/løvtrær der hovedtreslaget 

etter reguleringen vil være lauv. 
 
Vilkår for støtte 

 Boniteten på arealer som ønskes supplert skal være 
lik eller større enn bonitet H40 =14. 

 Alle arbeider skal utføres i henhold til PEFC 
skogstandarder. 

 Suppleringsplantingen skal meldes inn til kommunen 
seinest tre uker før arbeidene igangsettes. 

 

 
Tilskuddssats. 

Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd begrenset til 30% av 
suppleringskostnadene. Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter 
supplering tilfredsstiller et minimums-krav til plantetetthet. 

 

Tiltak Tilskudd i % 

Suppleringsplanting 30 

Nyplanting Inntil 60 prosent tilskudd til skogeiere 

som planter inntil 50 planter per daa 
utover et fastsatt, bonitetsavhengig 

minimumsantall.60  
 

 

 

Tilskuddene utbetales etter hvert som fakturaene kommer inn til Landbrukskontoret. Det 

betyr at tilskuddene vil stoppe når det totale tilskuddet er brukt opp. Arealer som er 
supplert etter at tilskuddet er opphørt, kan søke tilskudd det etterfølgende året.  
 

 



 

 

Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag): 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Søknaden må sendes landbrukskontoret innen 15.11.2021. 

 

Bonitet Min.plantetall pr.dekar etter 

supplering 

26 220 

23 220 

20 200 

17 180 

14 160 

11 130 

8 100 

Søknad. 
Søker kan fylle ut eget søknadsskjema som fås i kommunen eller påføre kopi av 

skogkulturfaktura - beskjed om at det søkes tilskudd.  Dato og underskrift av søker 
samt opplysninger om bestandsnummer, høyde over havet, bonitet, treslag og 

arbeidskraft, - skal fylles ut. 
 

Saksbehandling. 
Landbrukskontoret behandler søknadene fortløpende. 
 

Kontroll. 
Kommunen kan kontrollere at tiltaket er tilskuddsberettiget, at suppleringsplantingen 

er gjennomført etter bestemmelsene i retningslinjene, og at den informasjon som 
fremkommer i søknadsskjemaet/fakturaen er riktig. Fylkesmannen eller Riksrevisjonen 
(§ 12 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket) kan kreve 

nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er skjedd i tråd 
med forutsetningene. 

 
Utbetaling. 
Kommunen godkjenner søknaden, og oversender saken til fylkesmannen for utbetaling. 

Fylkesmannens landbruksavdeling overfører tilskuddet til den enkelte skogeiers 
skogavgiftskonto for videre utbetaling. 

 
Tilbakebetaling. 
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom forutsetningene for 

tilskuddet ikke er oppfylt. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir 
gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 

om renter ved forsinket betaling. 
 
Klage. 

Vedtak som er truffet i medhold av disse retningslinjer gir klagerett  etter lov av 
10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. 

 
 


