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Hvilke føringer har vi for bruken av NMSK-midlene?

Regionalt skog- og 
klimaprogram

2019-2022

Meld. St. 6 og 
Skog- og trestategi

Kommunale 
tiltaksstrategier

2020-2023
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• Meld. St. 6 Verdier i vekst Konkurransedyktig skog- og 
trenæring

• Skog og trenæringa – Ein drivar for grøn omstilling
• Skog og trestrategi
• Bioøkonomistrategi
• Regionalt skog- klimaprogram

• Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering
• Tilskudd til skogsbilveg og drift med taubane og hest

• Tydeligere føringer for SMIL-midlene

• § 3 i NMSK-forskriften!

Føringer for tiltaksstrategi…..

Det er kommunen som forvalter midlene!
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Lovverk – rammer
Forskrift om 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.

§ 3. Administrasjon, vedtak og vilkår
Andre ledd:
Det skal fastsettes overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer 
skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i 
skogbruket lokalt.
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Hva er nytt siden forrige strategi?
• Vegmidlene til kommunene fra 1.1.2020

• Vegbank
• FM kan holde igjen inntil 30 %

• Økende/styrket regionalt samarbeid
• Naturlig å se på tidligere praksis, samtidig som ny inndeling kan være smart noen 

steder.

• Tilskudd til planting
• I hvert fall også 2020….

• Tilskudd til gjødsling

• Eget miljøtilskudd
• Også 2020
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Tiltaksstrategien - forslag til disposisjon
1. Kort beskrivelse av prosessen 

• Forankring i næringa, politisk forankring og evt. interkommunalt samarbeid m.v.
• Eventuelt høringsrunde og viktige innspill i denne

2. En beskrivelse av utfordringene i kommunen, historikk, trender, 
utvikling, samt målsettinger og prioriteringer for bruk av midler og 
tiltak de neste fire årene. 
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Tiltaksstrategien - forsalg til disposisjon forts.
3. Retningslinjer for søknadsbehandling

• Søknadsbehandling og søknadsfrist
• Satser for tilskudd – prosent tilskudd for forskjellige tiltaksgrupper
• Arbeidsfrist/forlenget arbeidsfrist
• Krav til regnskap/rapport
• Andre, generelle krav til søknadene/tiltakene

Send gjerne utkast til strategi til oss for kommentarer før den blir vedtatt!

Det står antagelig mye fornuftig i den forrige strategien!

Gode 
forslag fra 
dere om 
punkter 
som bør 
være med?
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Fordeling av NMSK-midler til kommunene
• Kommunene melder inn årlig behov

• Fylkesmannen får via tildelingsbrev fra 
Landbruksdirektoratet midler som vi 
tildeler kommunene i februar/mars

Fylkesmannen legger i sin tildeling vekt på: 
• Tiltaksstrategi
• Budsjett
• Aktivitetsnivå, historikk
• Måloppnåelse/ gjennomføringsevne
• Hensiktsmessig bruk av midlene 

(Blir midlene brukt i henhold til 
regelverk og formålet med 
ordningen?)

• Avkorting av tildeling skal vurderes 
ved manglende kontrollvirksomhet
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Tiltaksstrategiene må være vedtatt tidsnok til at Fylkesmannen kan vurdere 
dem før tildeling av midler i 2020. 

Frist: 31. januar 2020

Ta gjerne kontakt med oss underveis!

caoho@fylkesmannen.no (Carl Olav Holen)

fmhefha@fylkesmannen.no (Fredrik Haug)

mailto:fmopsho@fylkesmannen.no
mailto:fmhekfv@fylkesmannen.no






• Kommunene melder inn årlig behov
• Veier
• Tilskudd til taubane
• Prosjekter

• Kommunene registrerer i veibank
• Fylkesmannen får via tildelingsbrev fra 

Landbruksdirektoratet midler som vi 
tildeler kommunene i januar/februar

• Fylkesmannen legger i sin tildeling vekt 
på: 

• Aktivitetsnivå og gjennomføring 
( Jobber kommunene med 
markedsføring av ordningen, og 
gjennomføres tiltakene?)

• Hensiktsmessig bruk av midlene 
(Formål, regelverk, tilskuddsnivå i 
strategiene)

I tillegg kan Fylkesmannen vurdere:
• Prioritere spesielle prosjekter
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