
Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
(NMSK) i Follo-kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn og 
Nesodden 2021.  
 

Bakgrunn  
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er hjemlet i «Forskrift om tilskudd til nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket» og forvaltes etter reglene i denne. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken tildeler midler til tilskudd til skogkultur og veibygging til kommunene. 

Kommunenes politisk vedtatte «Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2021-2024» gir føringer for bruk av tildelte NMSK-midler det 
enkelte år. 

Signaler fra Statsforvalteren om bruk av NMSK-midlene, gitt blant annet i arbeidet med 
Handlingsplan for skogbruket i Oslo og Viken 2021-2025, tillegges vekt. Statsforvalteren oppfordrer 
blant annet kommunene til harmonisering av tilskuddssatsene.  

De siste fire årene har de fleste tidligere Akershus-kommunene hatt tilnærmet like regler og satser 
for tilskudd til skogkultur. Disse satsene har i regelen vært lavere enn i de fleste kommunene i 
tidligere Østfold og Buskerud. Det legges for 2021 opp til en tilnærming av regler og satser for bruk 
av NMSK-midler til skogkultur i Follo mot slik de har vært i tidligere Østfold og foreslås der for 2021.  

Regler og satser for bruk av NMSK-midlene i Follo 2021 er lagt fram for Follo skogeierlag og 
jordbruksfaglagene i Follo, og er fastsatt av Landbrukssjefen etter møte med dem 16.03.2021.  

 

Tilskudd til skogkultur  
Statsforvalteren har for 2021 tildelt Follokommunene kr. 460.000,- til NMSK-tilskuddsmidler til 
skogkultur. Dersom skogkulturaktiviteten og behov for tilskuddsmidler blir større enn forventet, kan 
det seinere på året være aktuelt med tilleggsbevilgning, og/eller at tilskuddssatsene blir redusert. 

Landbruksdirektoratet har for 2021 videreført ordningen med tilskudd til suppleringsplanting med 
nasjonal pott. Suppleringsplanting prioriteres derfor ikke for bruk av den kommunale potten NMSK-
midler i Follokommunene 2021. Den kommunale NMSK-potten prioriteres i Follo 2021 bare til 
ungskogpleie og markberedning*: 

 

Tiltak Tilskudd prosent Maksimalt tilskudd 
Ungskogpleie Inntil 35 % 250 kr/dekar 
Markberedning* Inntil 35 % 150 kr/dekar 

* Det gis ikke tilskudd til markberedning i Nordre Follo kommune. I Ås kommune gjelder særlige vilkår for 
tilskudd til markberedning (se under). 

 
Vilkår for tilskudd til skogkultur: 
Tilskudd til ungskogpleie gis til mekanisk vegetasjonskontroll og avstandsregulering i hogstklasse to 
(ungskog). Middelhøyde etter tiltaket skal være lavere enn 10 meter for å være berettiget tilskudd. 



Tilskudd til markberedning gis til flekkmarkberedning i kommunene Vestby, Ås, Frogn og Nesodden 
(ikke i Nordre Follo jfr. vedtak i utvalg for klima, teknikk og miljø 16.09.2020). Tiltaket skal ikke 
medføre økt fare for erosjon og ikke utføres nærmere mye brukte stier enn 2,5 meter.  

I Ås kommune gjelder, etter vedtak i Hovedutvalg for næring og miljø 06.10.2020, som forutsetning 
for tilskudd: «Markberedning skal kun skje i form av forsiktig flekkmarksberedning (på inntil 60 % av 
driftsområdet), uten blottlegging og vending av store arealer av jordsmonnet og gjennomføres slik at 
det ikke oppstår fare for økt avrenning, erosjon og endringer i dreneringsforhold.»  

Tilskudd etter Landbruksdirektoratets ordninger «Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak» 
(nyplanting og suppleringsplanting) og «Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak» forvaltes etter 
direktoratets retningslinjer (se deres nettsider). 

Tiltakene og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig, og ellers utført i 
henhold til reglene i Forskrift om skogfond o.a., Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket, og Forskrift om berekraftig skogbruk. 

Frister: 

Frist for søknad om tilskudd til ungskogpleie og markberedning for at den kan påregnes å bli 
behandlet i 2021 settes til 1. november.  

For Landbruksdirektoratets ordning «Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak» gjelder 1. 
august som søknadsfrist for vårplanting og 7. november for høstplanting, og frist for søknad for 
«Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak» er 15. september. 

 

Tilskudd til veier  
Statsforvalteren har ved første tildeling i 2021 ikke tildelt noen midler til tilskudd til skogsveier i 
Follokommunene. Det er satt av kr 18,7 mill. i 2021 til formålet i Oslo og Viken, av disse er 15,1 mill 
tildelt andre kommuner. Søkere i Follo kan imidlertid vurderes for tilskudd av midlene 
Statsforvalteren har holdt tilbake eller omfordeler i løpet av året. 

I Follokommunene vil søknader prioriteres slik: 

1. avkjøringslommer fra offentlig vei der formålet er opplasting av tømmer. 
2. utbedring av «flaskehalser» på skogsbilvei 
3. ombygginger som gir tømmerbiladkomst til større skogområder 

Ved bruk av veiplanlegger kan tilskuddssatsen økes 3-6 %. 

Det gis ikke tilskudd til traktorvei eller vedlikehold av skogsbilvei. 

Aktuelle satser for tilskudd til skogsveier i Follokommunene er: 

Tiltak Prosentsats 
Avkjøringslomme fra offentlig vei (for opplasting av tømmer) inntil 50 % 
Utbedring av «flaskehals» på skogsbilvei Inntil 40 % 
Utbedring av eksisterende vei til skogsbilvei (veiklasse 3 og 4) 20-40 % 
Bruk av veiplanlegger + inntil 6 % 
 

Frist for søknad om tilskudd til skogsveier er 30. april. Søknader innkommet seinere behandles 
fortløpende dersom det er tilgjengelige tilskuddsmidler. 



  

Tilskudd til miljøtiltak i skog 
Landbruksdirektoratet setter sannsynligvis også i 2021 av en nasjonal pott til tilskudd til miljøtiltak i 
skog. Se Landbruksdirektoratets omtale av ordningen på deres nettsider.  

Søknadsfrist settes til 1. oktober.  

 

 

Ås 18.03.2021 

Lars Martin Julseth 

landbrukssjef 


