
       
 

Tilskuddsordninger for skogbruket i 2022. 
Glåmdalskommunene, (Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler) har felles 
tiltaksstrategi og tilskuddspott for bruk av Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK). For 2022 
vil det gis tilskudd til følgende tiltak: Ungskogpleie, Markberedning og tilskudd til nybygging og 
ombygging av landbruksveg, punktutbedring av bru, kulvert, rundkjøring etc. I tillegg de nasjonale 
ordningene: Klimatilskudd til planting, Suppleringsplanting, Skogsgjødsling samt miljøtiltak i skog.  

For flere av tilskuddene  gjelder inntil satser, det betyr at endelig tilskuddssats blir fastsatt når siste 
frist for å søke har utløpt. Først da vil det godskrives tilskudd til skogfondet. Alle som søker innen 
fristen og er berettiget tilskudd vil kunne få dette. Kommunen stiller som vilkår ved tildeling av 
tilskudd:  

• Tiltaket skal være faglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig og følge Norsk PEFC 
skogstandard og bærekraftforskriften.  
 

• Skogeieren har plikt til å oppgi relevante opplysninger om tiltaket, vise tiltaket og akseptere 
de kontrolltiltak som kommunen bestemmer. 
 

• Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført tiltak. Det må framkomme i 
dokumentasjonen opplysninger på minimum: Areal, bonitet, høyde over havet, arbeidskraft 
og kartutsnitt som viser beliggenheten av det aktuelle feltet.  
 

• Søknadsfrist er fortløpende og innen 1. desember. 
 
 

Tilskudd til ungskogpleie (Avstandsregulering) 

Inntil 30 % tilskudd til ungskogpleie. Dette er et veldig viktig tiltak. Løse opp i tette klynger, rydde 
lauv og avstandsregulere den unge skogen er avgjørende for god produksjon frem mot tynning og 
hovedhogst. Det søkes elektronisk i Altinn eller på papirskjema LDIR 909.  

 

Tilskudd til markberedning 

Inntil 20 % tilskudd til markberedning. Dette er et godt hjelpetiltak for satsing på naturlig foryngelse, 
og også et godt tiltak før planting av gran og furu. Det har ofte vært angrep av gransnutebiller i 
plantefeltene de siste årene. Markberedning før planting av gran kan være en god investering for å 
minske avgangen etter gransnutebillenes herjinger, samt bedre vekst og raskere etablering av 
plantene. Det søkes elektronisk i Altinn eller på papirskjema LDIR 909. 



Tilskudd til nyplanting – klimatilskudd (tettere planting) 

Det gis 60 % tilskudd på inntil 50 planter pr. dekar utover et fastsatt bonitetsavhenging minimumstall 
(se tabell 1). tilskudd oppnås utfra de forskjellige bonitetene. Ei hogstflate må være tilfredsstillende 
forynget innen 3 år etter hogst.  

Søknadsfrist vårplanting 1. september og høstplanting 25. november. 

 

Tilskudd til suppleringsplanting (klimatilskudd) 

Det gis 30 % tilskudd til suppleringsplanting. Året etter det er planta er det tid for å se på hvordan 
tilslaget har blitt. Det er krav om at plantetettheten etter supplering tilfredsstiller det fastsatte 
minimumstallet pr. dekar ved tettere nyplanting (se tabell 1). Utviklingsdyktige planter av ønsket 
treslag med en innbyrdes avstand på minst 1 m som vil inngå i framtids bestandet, kan telles med når 
plantetetthet etter supplering vurderes. 

Tabell 1. Minimumsnivåer og tilskuddsintervaller for nyplanting. 

Bonitet Minimum plantetall pr. dekar Tilskuddsintervall 
uten markberedning 

Tilskuddsintervall 
med markberedning 

26 220 220 - 270 198 - 248 

23 220 220 - 270 198 - 248 

20 200 200 - 250 180 - 230 

17 180 180 - 230 162 - 212 

14 160 160 - 210 144 - 194 

11 130 130 - 180 117 - 167 

8 100 100 - 150   90 - 140 

 

Tilskudd til gjødsling (klimatilskudd) 

Det gis inntil 50 % tilskudd til Skogsgjødsling. Dette vil kunne øke den årlige produksjonen på arealet 
med ca. 0,15 m3/dekar.  

Det må foreligge faktura som dokumenterer utført gjødsling. Det søkes elektronisk i Altinn eller på 
papirskjema LDIR 910 søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling, sammen med opplysninger på 
Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjons-type pr. felt må oppgis sammen med kartutsnitt som 
viser beliggenheten av det aktuelle feltet. 

Søknadsfrist: 15. september. 

 

Tilskudd til skogsbilveg og bru, samt punktutbedring av veg 

Glåmdalskommunene vil prioritere tilskuddssøknader ihht. tabellen under. 



 

Tabell 2: Prioritering av tilskudd til skogsveger og tilskuddsprosent. 

Prioritering Tiltak Tilskuddsprosent3  

1 Ombygging av bruer  Inntil 50 % 

2 Utskifting av kulverter1 Inntil 40 % 

3 Ombygging og nybygging til veiklasse 2 eller 3 Inntil 35 % 

4 Punktutbedringer2 for å tilpasse vegene til lange 
og tunge vogntog 

Inntil 35 % 

5 Ombygging og nybygging som ikke inngår i pkt. 3 Inntil 25 % 

1 Diameter f.o.m. 1 m 
2 Typiske eksempler på tiltak er ombygging av krappe kurver, bæresvake parseller og trange snuplasser. 
3 Nedre kostnadsgrense for tilskudd er kr 30 000,-. 

Alle tiltak krever byggesøknad for landbruksveg på papirskjema LDIR 902.  Vegklasse 2 og 3 og 
fellestiltak prioriteres. Det stilles som vilkår ved tildeling av tilskudd at vegen skal vedlikeholdes til 
den standard og vegklasse som den opprinnelig ble bygd i 25 år. Tildeling av tilskudd til 
punktutbedringer forutsetter at vegen ellers holder kravene til vegklassen. Ved tildelinga av tilskudd 
til nybygging i vegklasse 3 er det krav om 4,5 m vegbredde. Det søkes på papirskjema LDIR 903 
søknad om tilskudd til landbruksveg.  

Tilskudd til miljøtiltak i skog 

Søknadsfrist: 1. oktober. 

I områder der det drives skogbruk kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier 
knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner. 

Tilskudd kan gis til følgende tiltak: 

a. Skjøtselstiltak: Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å 
ivareta og utvikle miljøverdier. 

b. Langsiktig bevaring: Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av 
spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger 
om skogsdriften (eks. MiS-figurer, nøkkelbiotoper, rovfuglreir). 

c. Villmarkspregede områder: Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging 
som vil redusere villmarkspregede områder. 

Det er et vilkår for utbetaling av tilskudd at miljøverdiene kan påvises og dokumenteres og at 
merkostnader eller tap er tilstrekkelig dokumentert. Det kan gis maksimalt 30 % tilskudd på godkjent 
kostnadsgrunnlag. Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,- 

For tilskudd som gis etter denne bestemmelse skal det inngås en avtale mellom skogeier og 
kommunen om hvilke plikter og restriksjoner tilskuddet forutsetter. Slike avtaler bør normalt ha en 

                                                           
 
 



varighet på minst 10 år. Kommunen kan etter samråd med skogeieren bestemme at avtalen 
oppheves dersom spesielle forhold tilsier det. Det søkes elektronisk i Altinn eller bruk av papirskjema 
LDIR-911 Tilskudd til miljøtiltak i skog.  

Lese mer om ordningen eller søke: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-
for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog 

 

For mer info om og spørsmål til ordningene kontakt ditt lokale landbrukskontor.   

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog

