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Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for Midtre Gauldal kommune.
Gjeldende fom.2020.til ny revidering.
Bakgrunn:
Tilskuddsmidler til Nærings- og miljøtiltak (NMSK), blir fordelt på kommunene av
Fylkesmannen i Trøndelag. Grunnlaget for tildelingen er innmeldte behov for midler fra
kommunene. Midtre Gauldal kommune vurderer hver høst neste års behov for tilskuddsmidler
etter NMSK-forskriften. Kontaktutvalget for skogbruk i Midtre Gauldal kommune er rådgivende
organ for kommunen, og samles til kontaktutvalgsmøte med kommunens skogansvarlige for å
beregne tilskuddsbehovet.
Kommunen oversender i november «Hjelpeskjema – kommunenes behov for midler i 20xx» til
Fylkesmannen i Trøndelag. Hjelpeskjemaet danner grunnlaget for tildelingen til kommunen fra
Trøndelag fylkes totale tildelte tilskuddsmidler.
I januar-februar fordeles NMSK-midlene til kommunene for inneværende år. Fylkesmannen i
Trøndelag gir føringer for prioriteringer av midlene, etter en samlet vurdering av ønskede
satsningsområder i fylket.
Kontaktutvalget for skogbruket i Midtre Gauldal blir innkalt til nytt rådgivende møte, og NMSKtilskuddene blir vedtatt av utvalget Næring, plan og miljø. Retningslinjer og tilskuddsatser blir
oversendt Fylkesmannen for godkjenning i månedsskiftet mars-april.
Utbetaling og bruk av midlene er fastsatt i «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket» FOR-2017-10-04-1583 fra 01.01.2020.Registrering av tiltak, kontroller og
utbetalinger gjøres gjennom fagsystemene for skog ØKS og WebSkas via landbruksdirektoratet.
Tilskuddene:
§§ 5 og 7: Vei- og driftstilskudd:
Krever forhåndsgodkjenning med vedtak før tiltak kan igangsettes. Vilkår og tilskudd fastsettes
felles for det regionale skognettverket «Gauldalsnettverket» – interkommunalt skogsamarbeid for
Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Melhus og Oppdal. Retningslinjene gjelder for et år
om gangen, og er konkretisert i dokumentet «Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i
Gauldalsnettverket 20XX»

§§ 4,6 og 8 – Skogkultur, miljøtiltak, tynning og andre tiltak:
1. Formelle vilkår for tilskudd til skogkultur:
1. Feltet skal være minst 2 daa og skogeiendommen minst 10 dekar.
2. Søknad om tilskudd til utført skogkulturtiltak skal sendes kommunen snarest mulig og
senest innen 15.11. det året det er utført, om utbetaling skal kunne skje samme året. Siste
frist for å søke om tilskudd er ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringen ble
gjennomført.
3. For skogkulturtiltak som utføres seint på høsten, eller etter at kommunens budsjett for
«skogkulturmidler" er brukt opp, så kan søknaden bli behandlet året etter dersom
tilskuddsordningen opprettholdes påfølgende år og det er avsatt midler. Det tas forbehold
om statlig tildeling av midler til skogkultur neste år.
4. Maksimalsatsene for godkjent kostnad er de samme for tilskudd og skogfond. De
nasjonalt fastsatte rimelighetsverdiene legges til grunn som kostnadsstak.
5. Tilskudd gis etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført.
6. For eget arbeid kreves det timelister som grunnlag for utmåling av kostnader for andre
tiltak enn planting. Vi legger til grunn anbefalte satser for eget arbeid fra Fylkesmannen.
7. Søknad om tilskudd skal gjøres ved bruk av skjema LDIR-909 utarbeidet av
landbruksdirektoratet eller ved bruk av digital løsning via Altinn, jfr. § 9. Søknad må
være underskrevet av skogeier eller vedlagt skriftlig fullmakt fra skogeier. Ufullstendig
utfylte skjema kan bli avvist dersom kommunen i samråd med søker ikke får rettet opp
mangler i søknaden.
8. Tilskuddssaker er underlagt kontroll, jfr.§ 12. Dersom søknaden velges ut for kontroll og
denne ikke kan gjennomføres pga. sent innkommet søknad og/eller vær og føre
umuliggjør kontroll, vil søknaden kunne bli satt på vent til år etter. Eventuelt må den
avslås hvis ikke kommunen tildeles midler for påfølgende år.
9. Innvilget tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom kontroll i ettertid viser at tilskudd var
gitt på feilaktig grunnlag, jfr. § 13.
10. Vedtak fattet etter disse retningslinjene kan påklages til Fylkesmannen etter
bestemmelsene i kap. VI i forvaltningsloven, jfr. § 11 i NMSK-forskriften. Tildeling av
NMSK-tilskudd til skogeier skjer etter søknad, og foregår fortløpende gjennom året. Det
er ikke satt kriterier for rekkefølge for tildeling. De ulike skogkulturtiltakene blir
gjennomført gjennom hele barmarksesongen. For skogeiere settes det årlig en
søknadsfrist i desember for at kommunen skal ha mulighet til å gjøre utbetalingene før
Landbruksdirektoratet stenger ØKS og WebSkas for årsoppgjøret. Denne fristen varierer
mellom år, men offentliggjøres av kommunen i god tid før fristens utløp. Søknader som
kommer inn etter denne dato, vil kunne avslås hvis ikke faktureringsdatoen tilsier at
innlevering innen fristen er vanskelig.
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Planting: Planting er den skogkulturaktiviteten som er viktigst i forhold til å sikre ny skog med
god kvalitet. Tiltaket er enkelt å planlegge med hensyn på skogfondsavsetning ved hogst. For
planting vil minimum ”Standard utplantingstall for vanlig gran i Trøndelag” kreves for
godkjenning av tilskudd. Det er her angitt plantetall pr. daa på hver bonitet.

Supleringsplanting: Kommunen har enkelte år en forhøyet tilskuddssats for supleringsplanting.
Denne satsen settes samtidig med fastsettelsen av de ordinære tilskuddene. Det kreves på disse
midlene en forhåndssøknad. For supleringsplanting vil minimum” Standard utplantingstall for
vanlig gran i Trøndelag” kreves for godkjenning av tilskudd. For supplering som er gjennomført
uten slik forhåndssøknad, gis tilskudd etter sats for ordinær planting.
Markberedning: Markberedning er viktig i områder med lav bonitet for å sikre naturlig
foryngelse. I tillegg er det et godt tiltak kombinert med planting, på høye boniteter for å
minimere risiko for snutebilleangrep og konkurrerende vegetasjon. Tiltaket øker
næringstilgangen til plantene de første årene etter planting. Tiltaket er enkelt å planlegge med
hensyn på skogfondsavsetning i forbindelse med avvirkningen. For markberedning er det et
kostnadstak satt i kr pr daa. Kostnadstaket fastsettes årlig samtidig med tilskuddssatsene.
Ungskogpleie: Ungskogpleie er viktig i forhold til å øke tømmerkvaliteten, øke
ressursgrunnlaget, øke skogens robusthet mot endret klima og å øke binding av Co2. I
kommunen er det stort behov for å øke innsatsen på ungskogpleie. Det er derfor ønskelig med
høyere tilskuddssats enn på planting og markberedning. For ungskogpleie er det et kostnadstak
satt i kr pr daa. Kostnadstaket fastsettes årlig samtidig med tilskuddssatsene.
Ungskogpleieinngrepet må være i tråd med anbefalingene for ungskogpleie i «Robuste Skoger» i
tidligere Sør-Trøndelag. Disse kan du finne på vår hjemmeside.
Tynning: Tynning er et tiltak som er skogfaglig sterkt omdiskutert og lite et brukt tiltak i
Trøndelag. Tynning i barblandingsskog, eller rene furu, eller løvtrebestand synes å ha best effekt.
Tilskudd gis ikke årlig, men vurderes hvert år. For tynning kreves eventuelt en forhåndsgodkjent
søknad.
Kunstig kvisting: Kvalitetsfremmende tiltak som er lite brukt i kommunen. Tilskudd gis ikke
årlig, men vurderes hvert år.
§ 8 Andre tiltak: Tilskudd gis ikke årlig, men vurderes hvert år.
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