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Veileder NMSK-midler 2023 

Hvem kan søke NMSK-midler 
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 
daa kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer 
 

Hvordan søke NMSK-midler 

Vi anbefaler alle å søke elektronisk gjennom skogfondsordningen. Du logger på gjennom 

Altinn. Du kan også fylle ut og sende inn skjema fra Landbruksdirektoratet, men det 

anbefales å søke elektronisk. Husk å logge inn som privatperson. 

 

Det meste av informasjon som skal registreres i søknaden finner du i din skogbruksplan. Ditt 

skogandelslag eller din tømmerkjøper vil kunne hjelpe deg med søknaden, og RKL kan også 

være behjelpelige med dette. Vedlegg som faktura, dokumentasjon på utført arbeid, kart o.l. 

skal legges ved. 

 

Alle tilskuddssøknader behandles fortløpende og godkjennes av RKL. Vær klar over at 

tilskuddspotten kan blir brukt opp i løpet av året.  

Maks godkjente kostnad kan endres om Statsforvalteren i Oslo og Viken oppdaterer sine 

veiledende kostnader for skogkultur og godtgjøring av skogeiers eget arbeid. 

Næringstiltak i skog 
Det forutsettes at kostnadene er forsvarlige i forhold til utførte tiltak og effekten av dette. 

Midlene som kommunen disponerer til dette formålet, er begrenset og tilskudd vil bli tildelt så 

lenge det er tilgjengelige midler. 

Skogeiere som utfører eget arbeid må dokumentere med timeliste, og aktuelle tiltak må 

kartfestes/ oppgis bestandsnummer. 

1. Ungskogpleie barskog 
Ungskogpleie gjelder for tiltakene lauvrydding, avstandsregulering og en kombinasjon av 

begge. Ved utførelse av ungskogpleie er anbefalt trehøyde for fremtidstrærne i intervallet 1 – 

5 meter.  Anbefalt treantall etter ungskogpleie bør ligge i intervallet 150 - 250 trær/daa. 

Trehøyde og treantallet etter ungskogpleie avhenger først og fremst av bonitet, 

utgangstetthet, planer om tynning og stormrisiko. 

Vilkår: 

Ordningen gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde 

etter tiltak skal være maksimalt 10 meter. Ungskogpleie på forsømte bestand (dvs over 10 

meter) må forhåndsgodkjennes av kommunen. Det holder med en epost der tiltaket 

beskrives med vedlagt kart over bestand. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur/_/attachment/download/63fc4123-2ff1-4001-b570-59df81b7027a:ad978cf7a79df1e118cba91facfebdbab9b5f289/LDIR-909_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20og%20s%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20skogkultur.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema
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Maks godkjente kostnad er 800 kr/ daa. Ungskogpleie med høyere kostand kan godkjennes, 

men søker må kunne dokumentere og argumentere for høy kostnad. 

 

Figur 1 Illustrasjon av prinsippet for ungskogpleie. Etter lauvrydding og eventuelt avstandsregulering bør 
utgangstettheten ligge på mellom 150 og 250 trær per dekar. 

2. Ungskogpleie lauvskog 
For bestand av lauv forutsettes at lauvtrær av god kvalitet skal dominere i fremtidsbestandet. 

Vilkår: 

Maks godkjente kostnad er 800 kr/ daa. Ungskogpleie med høyere kostand kan godkjennes, 

men søker må kunne dokumentere og argumentere for høy kostnad. 

3. Stammekvisting 
Stammekvisting bør utføres dersom tiltaket gir større verdiøkning på den kvistede delen av 

stammen enn selve kostnaden ved kvisting. Kvisting utføres etter ungskogpleie, og kvisting 

av frisk kvist bør foregå  

Vilkår: 

Ved stammekvisting skal antall kvistede trær/ daa ligge mellom 60 og 80 for bjørk, furu, gran, 

svartor og osp, og mellom 30 og 40 for eik, ask og bøk. 

Største diameter på kvistede trær i brysthøyde skal ikke overstige 15 cm med bark når første 

kvisting gjennomføres. 

Full kvistfri høyde skal være minst 4 meter etter en eller flere omganger med kvisting.  

Etter hver kvisting skal minimum 50 % av trehøyden ha grønn krone. 

Maks godkjente kostnad er 1000 kr/ daa. 
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4. Skogsbilveier 
Landbruksdirektoratets Normaler for landbruksvei er førende for utbyggingen. 

Vilkår: Det gis kun tilskudd til nybygging/ ombygging av vei bygd etter landbruksveistandard 

3 eller 4. Veianlegg som planlegges med merkostnader knyttet til å ivareta eller utvikle 

miljøverdier, og veianlegg med høy nytte/kostnad prioriteres. 

Arbeidsfrist for skogsveger settes til 3 år, med mulig forlengelse i 2 år. 

5. Flekkmarkberedning eller hauglegging 
Vilkår: 

Det må tas ekstra hensyn i forhold til kulturminner ved markberedningen med en 

sikringssone på minimum 5 meter omkring kulturminnet. 

Maks godkjente kostnad er 650 kr/daa. 

6. Skogsdrift med hest 
Støtte til tiltak ved utkjøring av tømmervirke med hest. 

Vilkår:  

Faktura eller timeliste, og levert kvantum ved vei må legges ved søknaden. 

Miljøtiltak i skog 

1. Langsiktig bevaring av miljøverdier som er i konflikt med næringsmessig 

skogbruk 
Viktige områder for biologisk mangfold skal prioriteres. Det skal også legges vekt på 

skogeiers økonomiske belastning ved å ivareta miljøverdier. 

Vilkår:  

Forutsetter godkjent avtale med landbrukskontoret om avståelse fra hogst eller andre 

spesielle miljøhensyn 

2. Bevare eller videreutvikle viktige miljøverdier 
Viktige områder for biologisk mangfold skal prioriteres. 

3. Skjøtsel av skog i kantsonen mot vann, vassdrag, innmark eller bebygde 

områder 
Tilskuddsordningens formål er å etablere stabile og funksjonelle kantsoner. 

Vilkår:  

Kantsonen må ha minimum bredde på 10 meter. Vassdrag må ha vannføring på minst 2 

meters bredde hele året. Det anbefales etablering av glissen flersjiktet skog der lauvtrær 

dominerer. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/LDIR-916_B_S%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20drift%20med%20taubane_hest%20o.a.pdf/_/attachment/inline/9c832283-0282-4d00-ae62-743a14bb22f1:6edd11d09c1572fb64d2489f9029c65ef03f6292/LDIR-916_B_S%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20drift%20med%20taubane_hest%20o.a.pdf
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Statlige tilskuddsordninger i skog 

1. Tettere planting 
Tilskuddsordningen har som mål å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende 

skogarealer. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye 

måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse 

av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Det kan gis inntil 60 % tilskudd for 

medgåtte kostnader. 

Vilkår: 

Tabell 1 Krav til minimum plantetetthet for tilskudd ved nyplanting (gjelder alle treslag). 

Bonitet Min. plantetall/ daa Intervall for plantetall/ daa som utløser tilskudd (inntil 
50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav) 

26 220 220 – 270 

23 220 220 – 270 

20 200 200 – 250 

17 180 180 – 230 

14 160 160 – 210 

11 130 130 – 180 

8 100 100 – 150  

 

Tabell 2 Krav til minimum plantetetthet for tilskudd ved nyplanting etter markberedning 

Bonitet Min. plantetall/daa 
Intervall for plantetall/ daa som utløser tilskudd (inntil 50 
planter/daa etter oppfylt minimumskrav) 

26 198 198 – 248 

23 198 198 – 248 

20 180 180 – 230 

17 162 162 – 212 

14 144 144 – 194 

11 117 117 – 167 

8 90 90 – 140 
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2. Suppleringsplanting 
Av ulike årsaker kan det bli avgang på plantefeltene, som f.eks. tørke, smågnagere, 

gransnutebille og konkurranse. Skogeiere bør sjekke feltene for å se om det har blitt noe 

avgang etter planting. Tilskuddsordningen skal sikre tilfredsstillende plantetetthet. Det kan 

gis inntil 40 % tilskudd for medgåtte kostnader. 

Vilkår: 

Tabell 3 Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag). 

Bonitet Min. plantetall/ daa etter supplering 

26 220 

23 220 

20 200 

17 180 

14 160 

11 130 

8 100 

 

 

 


