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Tiltaksstrategi NMSK?
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

• § 1.Formål
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det 
ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt 
verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til 
biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir 
ivaretatt og videreutviklet.



Hvorfor arbeide med lokal strategi?

• Se til forskrifta: Det skal fastsettes overordnede retningslinjer for 
prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom 
Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.

• For ønska utvikling og for å nå formålet med forskrifta for tilskudd: Lokalt 
engasjement og eierskap 

• Hvordan? Engasjere Kontaktutvalg med bred sammensetning, politiske 
utvalg, politiske vedtak. Krever god forberedelse fra vår side!

• Tidspunktet nå er ypperlig med nyvalgte, interesserte politikere





Tiltaksstrategier for skogbruket for Glåmdalskommunene

• Generelle målsettinger for skogbruket

• Hovedutfordringer i skogbruket

• Erfaringer med NMSK fra perioden 2014 – 2019

• Mål, prioriteringer og behov for 2020 - 2024

• Retningslinjer for saksbehandling 



Relevante regionale og lokale programmer og strategier 

• Strategi for skog – og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 (revisjon 
2019?)

• Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 2019 - 2022
• Regionalt skog- og klimaprogram for Hedmark 2013-2016
• Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017 - 2024

Relevante lokale planer:
• Kommuneplan – arealdel og samfunnsdel
• Regionale eller kommunale miljø- og klimastrategier/klima- og energiplaner 

med handlingsplaner
• Med flere ….



Hovedmål

• Skogbruket i Glåmdalen skal gi grunnlag for økt og lønnsom 
skogproduksjon, økt bruk av tre, økt verdiskaping og bidra til å nå 
nasjonale klimamål



Hovedutfordringer i skogbruket i Glåmdalen
• Markedssituasjonen 

Skogbruksnæringa er i stor grad råstoffleverandører og mye av råstoffet eksporteres ut 
av landet. Det må synliggjøres behov for økt lokal bearbeiding av råstoff og 
videreutvikle eksisterende skog- og treindustri. 

• Rekruttering 
For å videreutvikle produksjon og industri kreves høg faglig kompetanse i alle ledd. Det 
må fortsatt stimuleres til å ta skogfaglig utdanning og stolthet for skognæringa må ha 
fokus. Solør videregående skole, avd. Sønsterud er en viktig aktør som næringa skal 
støtte opp om. 

• Skogsbilveier
Det er nødvendig å ruste opp mye av veinettverket. Det krever både kapital og 
kompetanse. Skogsbilveiene er, i tillegg til drift av skogen, viktige for tilgjengelighet for 
”folk flest”. Merka sykkelruter, skiløyper og turveier er viktige for å få turister til 
regionen. 

• Bruksstruktur
Mange mindre enheter er en utfordring. 



Erfaringer fra 2014 - 2019 
• Kommunene har i perioden hatt hovedfokus på ungskogpleie og markberedning. Dette for å 

stimulere til høy aktivitet og økt produksjon og kvalitet i framtida. 
Denne prioriteringen har medført at det er drevet avstandsregulering på mellom xxxxxxxx og 
xxxxxxxx dekar årlig i kommunene, der Åsnes ligger på topp i fylket sammen med Kongsvinger. 
Når det gjelder markberedning har dette tiltaket fått større fokus gjennom perioden, og i 2018 
ble det markberedt ca. xxxxx dekar til sammen i kommunene. Tilskuddssatsen til tiltakene har 
gjennom perioden variert fra 20 til maksimalt 35 %. 

• ØK-prosjektet. Kommunene har deltatt i et felles prosjekt for Glåmdalsregionen der formålet 
har vært økt satsing på skogkulturaktivitet. Prosjektet har hatt to mål: Økt aktivitet og 
kompetanseløft for å nå målene i skogstrategien. Tilskuddene har gått til aktører som utfører 
skogkulturaktivitet på et visst nivå og omfang. Kompetansehevingen har vært rettet mot kursing 
av arbeidsledere og skogkulturgjenger. Kursene har vært gjennomført i samarbeid med Aktivt 
Skogbruk. 

• JOBU.  Eidskog har kjørt JOBU-prosjekt i flere år. Fra 2019 ble Solørkommunene med i JOBU-
prosjektet.  Erfaringene og tilbakemeldingene er ensidig positive. 

• Miljøtiltak i skog. For å utnytte potensialet i NMSK forskriften har kommunene de siste år lagt 
spesielt vekt på miljøelementet i forskriften. 

• Det gjennomføres årlige drøftinger i kontaktutvalgene for skogbruk. Politisk nivå ….. 



Mål og prioriteringer for 2020 - 2024
• For skogbruket i de syv kommunene vil det fortsatt være behov for å stimulere til 

økt skogproduksjon der tilskudd til ungskogpleie og markberedning blir 
prioritert. Miljøtiltak i skog og andre fellestiltak for økt skogkultursatsing er 
andre prioriterte satsingsområder. 

Hovedtiltak:
• Ungskogpleie
• Markberedning
• Miljøtiltak
• Skogsbilveger
• Fellestiltak: JOBU, vegkoordinering



Arbeidet med

• generelle målsettinger for skogbruket
• hovedutfordringer i skogbruket
• erfaringer
• mål, prioriteringer og behov for ny periode

- kan bidra til forbedringer, nye tanker og ideer for positiv utvikling 
innen skogbruket lokalt og regionalt



Retningslinjer for saksbehandling

• Søknadsfrister, Løpende søknadsbehandling gjennom året
• Krav til søknader / vedlegg
• Vilkår
• Tilskuddssatser
• Regionale fellestiltak: 

Egne retningslinjer for fellestiltak

(vedlegg til strategien)
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