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Retningslinjer for tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 
og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022 

Landbruksdirektoratet viser til tidligere møter om dette, spesielt knyttet til vindfellingene 
etter stormen 19.11.2021. 
 
Vedlagt følger retningslinjer for tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen.  
 
Ordningen har sitt formål og begrunnelse som skadeforebyggende tiltak og som 
nødvendig tiltak for å legge til rette for ny foryngelse. 
 
Innrettingen ligner mye på tilskudd fra 2020 knyttet til covid-19, selv om innslagspunkt 
og en del annet ikke er helt likt. Det er imidlertid gjenkjennbart og bør sånn sett enkelt 
kunne tas i bruk og praktiseres både av næring og forvaltning. Ordningen får imidlertid 
ikke en egen midlertidig forskrift, men blir hjemlet i NMSK-forskriften § 7. 
 
Statsforvalterne i de tre fylkene, Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark, velger ut hvilke 
kommuner som er berørt av vindfellingene, og som er aktuelle for ordningen i sine fylker. 
Utvalgte kommuner vedtar så retningslinjene som et tillegg til sine øvrige retningslinjer 
for tilskudd til skogkultur, veibygging mm etter NMSK-forskriftens § 3 andre ledd.  
 
Ordningen finansieres gjennom omfordeling av midler til vei og drift (LUF) i fylkene og 
tilsvarende ufordelte midler sentralt av samme pott. Påfyll av midler til kommunene og 
finansiering av ordningen er betinget av at utvalgte kommuner vedtar retningslinjene slik 
de foreligger. Begrunnelsen for å gjøre det slik er at ordningen i prinsippet belaster en 
sentral/fylkesvis ramme. Dermed er det tilsvarende behov for å ha kontroll på 
retningslinjene sentralt/fylkesvis.  
 
Utvalgte kommuner som vedtar retningslinjene og blir med på ordningen, bør ha fattet 
vedtak om det innen 1. mars 2022. Slikt vedtak meddeler kommunene til sin statsforvalter 
som meddeler videre til Landbruksdirektoratet for sitt fylke.  
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Ordningen gjøres tilgjengelig i fagsystemet (ØKS) for utvalgte kommuner i de tre fylkene 
som vedtar retningslinjene slik de foreligger. 
 
Landbruksdirektoratet gjør tilpasninger i fagsystemet, utarbeider søknadsskjema og tar 
sikte på å ha dette klart innen 1. mars 2022. Deretter vil søknader kunne fremmes og 
behandling av innkomne søknader i kommunene kan starte.  
 
Landbruksdirektoratet kommer tilbake med informasjon når ordningen er rigget i 
fagsystemet (ØKS) og tilbakemeldinger om utvalgte kommuner foreligger fra 
statsforvalterne. 
 
Statsforvalterne bekjentgjør dette for aktuelle kommuner i fylkene, slik at de får mulighet 
til å vedta retningslinjene så snart som mulig. 
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