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Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2017 

 
1. Innledning. 

 
Tildeling, prioritering og utarbeidelse av retningslinjer for tilskudd til skogbruksformål i 2017 er 
utarbeidet på bakgrunn av kommunenes innsendte tiltaksstrategier for 2017, innsendte innspill og 
møte i kontaktutvalg for skogbruk i Nord-Trøndelag 12.01.17. Dette tildelingsbrevet omfatter alle 
tradisjonelle ordninger hjemlet i forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket og forskrift om 
tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Ordningene med klimatilskudd til gjødsling 
og tettere planting av skog har sentralt utviklet regelverk. Eventuelle endringer i de ordningene vil 
komme på et senere tidspunkt. 
 
2. Tildeling av midler fra landbruksdirektoratet. 

Formål Fylkespott i kr 
Skogkultur, tynning, miljøtiltak o.a. 8 150 000 
Vegbygging og vanskelig terreng m.m 10 500 000 
Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 1 500 000 
Planting av klimaskog 3 100 000 

Tabell 1: Tildeling av midler til skogbruksformål 2017 

3. Vedtaksmyndighet og saksbehandling. 
For tilskudd til skogkultur, tynning og miljøtiltak o.a. har kommunene vedtaksmyndighet og 
fullstendig saksbehandlingsansvar. 
For tilskudd til vegbygging og vanskelig terreng m.m har Fylkesmannen selve vedtaksmyndigheten, 
men kommunene er ansvarlige for saksbehandling som forhåndsgodkjenning, prioritering av tiltak, 
oppfølging av veganlegg gjennom anleggsperioden og kontroll. Saksbehandling og regler for 
tilskudd er nærmere beskrevet i retningslinjer for tilskudd til skogbruksformål i Nord-Trøndelag 
2017. For tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og planting av klimaskog har 
Fylkesmannen vedtaksmyndighet. 
 
4. Fordeling av midler. 

a)Skogkultur, tynning og miljøtiltak 
Det settes av 500 000 kr til reservepott, se nærmere begrunnelse og omtale under pkt 5. 
Resten av potten på 7,75 mill kr tildeles kommunene i fylket etter vurdering basert på innsendte 
tiltaksstrategier, oppnådd aktivitet og kriterier som produktivt skogareal, avvirket kvantum siste tre 
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år og avvirket kvantum i perioden 5-20 år siden. Kommunenes ramme fremgår av tabell 2. 
 
Kommune Fordeling i kr 
Steinkjer 1150000 

Namsos1) 0 
Meråker 240000 
Stjørdal 650000 
Frosta 75000 
Leksvik 250000 

Levanger2) 1100000 

Verdal2) 0 
Verran 185000 

Namdalseid1) 0 
Snåsa 600000 
Lierne 705000 
Røyrvik 80000 
Namsskogan 285000 
Grong 415000 
Høylandet 300000 

Overhalla1) 1020000 

Fosnes1) 0 
Flatanger 40000 
Vikna 10000 
Nærøy 145000 
Leka 0 
Inderøy 400000 
Nord-Trøndelag 7 650 000 

Tabell 2: Fordeling av skogkulturmidler 2017 
1)=Midtre Namdal Samkommune tildeles felles pott, oppført på Overhalla kommune i tabellen. 
2)=Innherred Samkommune tildeles felles pott, oppført på Levanger kommune i tabellen. 
 

b)Vegbygging og vanskelig terreng. 
Med bakgrunn i flere brev fra Landbruksdirektoratet er det behov for å begrense bruken av midler 
til driftstilskudd. Vi har derfor vært nødt til å stramme retningslinjene for driftstilskudd. Bygging av 
en formålstjenlig og permanent infrastruktur i skogbruket er svært viktig og skal prioriteres. 
Fylkesmannen vil etterstrebe at innvilgelse av driftstilskudd ikke overstiger 20 % av den totale 
potten. Alle offentlige og private skogfunksjonærer i fylket bes å vurdere om permanent 
vegbygging kan være et alternativ til driftstilskudd i saker som de har befatning med.  
 

c)Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 
Midlene disponeres og tildeles skogbruksplanprosjekter som er prioritert i hovedplan og som har 
ferske laserdata og flyfoto for skogbruksplanlegging. Av 2017-tildelingen prioriteres kommunen 
Overhalla. 
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5. Ekstra midler. 
Det settes av 500 000 av potten til ekstra tildeling på skogkulturområdet. Erfaringsmessig vil 
aktiviteten variere mellom de ulike kommunene fra år til år. Reservepotten kan mot slutten av året 
tildeles kommuner med stor aktivitet. Høy skogkulturaktivitet vil være kriteriet. Dersom kommuner 
bruker opp opprinnelig tildelt pott ved å fastsette urimelig høye tilskuddssatser vil de komme 
bakerst i køen ved en søknad om mer midler. 
 
6. Ansvar og inntrekning av gamle midler. 
Det er viktig at tiltak som har fått tildelt midler kommer i gang raskt. Av tabell 3 nedenfor går det 
fram at betydelige summer er gitt i tilsagn til ulike prosjekter som ikke er ferdigstilt. Kommunene må 
bidra til at prosjektene blir gjennomført og avsluttet. Midler som ikke benyttes innen utgått 
arbeidsfrist må trekkes inn slik at midlene kan komme i omløp igjen. Ansvaret har økt siden i fjor, 
noe som ikke kan fortsette. 
 

Tilskuddsordning Ansvar pr 01.01.2017 
Skogbruksplanlegging 5 711 264 
Skogprosjekter, avsatt av kommunene 561 022 
Klimaskog  1 349 817 
Drift i vanskelig terreng m.m 2 260 726 
Vegbygging 18 832 607 
Vegmidler RNB 111713 
Vegplanlegging, avsatt av FMLA 453 950 

Tabell 3: Oversikt over bevilgede midler i fylket. 

 
7. Retningslinjer. 
a) For midlene til skogkultur, miljøtiltak o.a. må kommunene lage egne retningslinjer for bruken av 
midlene. Disse oversendes Fylkesmannen slik at vi kan legge satser inn i ØKS. Fylkesmannen 
anbefaler at tilskuddsnivået legges slik at man finner rom for å prioritere både planting og 
ungskogpleie. Vi vil komme tilbake til et anbefalt nivå for satser i eget brev. Fylkesmannen 
anbefaler også at kommunene legger til grunn “Standard utplantingstall for vanlig gran i Nord-
Trøndelag" (2012) og "Anbefalt standard for ungskogpleie" (2014) i utarbeidelsen av retningslinjer.  

 
b) For midlene til klimaskogplanting, vegbygging og vanskelig terreng har Fylkesmannen laget 
retningslinjer; "Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2017." 
 
8. Kontroll. 
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med 
forutsetningene, jf forskriftene. Av tildelingsbrevet fra Landbruksdirektoratet framgår at for tiltak til 
skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak (jfr. §§ 4, 6, 7 og 8 i forskrift om nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket) skal minst 10 % av tiltakene kontrolleres. Fylkesmannen vil også understreke 
viktigheten av å kontrollere og følge opp foryngelsesplikten.  
Det vises for øvrig til forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 12 Opplysningsplikt og 
kontroll. 
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9. Frister 

 1. mars   Søknad om tilskudd til skogsveger til kommunene 
 20. august  Søknad om tilskudd til skogsveger til kommunene 
 5. des   Siste frist for innlegging av søknader om tilskudd i webskas 

 
Som følge av Fylkessammenslåing fra 1. jan 2018 vil det komme informasjon om innsending av 
tiltaksstrategier for 2018 og frist for dette på senere tidspunkt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
 
Kirsten Indgjerd Værdal (e.f.) 
Landbruksdirektør 
Landbruksavdelingen 
 

Rune Saursaunet 
Fylkesskogmester 
Landbruksavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Nord-Trøndelag 2017 
 
 
 
 


