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Øremerkede midler til miljøtiltak i skog 2019 – forvaltning og bruk 
 

Bakgrunn 

For 2019 er det bevilget 84. mill. kr til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak som skal forvaltes av 

kommunene. Nytt av året er at 8 mill. kr. av disse midlene er øremerket miljøtiltak. Det opprettes en 

egen nasjonal ramme for de øremerkede midlene.  

 

I tildelingsbrevet fra LMD er de øremerkede midlene prioritert til ulike formål og fordelt slik: 

«Av bevilgningen til miljøtiltak skal 6 mill kr forbeholdes skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i 

større omfang enn det som forventes av næringa. I dette inngår også flerårige kontrakter om 

nøkkelbiotoper som utløper og som bør fornyes. De øvrige 2 mill kr skal fordeles til formål som 

friluftslivstiltak, ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner, ivaretakelse og skjøtselstiltak i 

nøkkelbiotoper og fjerning av frøformerte planter av utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand 

av slike treslag.» 

 

 

Generelt i forhold til ordningen 

Ordningen har sin hjemmel i NMSK-forskriftens § 6 og forvaltes etter reglene gitt i nevnte forskrift. 

 

Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd. 

 

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som 

gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – 

hvor ordinært skogbruk ikke kan drives - faller utenfor ordningen. 

 

Tilskudd etter ordningen er betinget av at det inngås en avtale mellom skogeier og kommunen. 

 

Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,-.  

 

 

Spesielt i forhold til noen formål 

Ordningen er begrenset til de formål som går fram av NMSK-forskriftens § 6 og som ellers er nevnt 

spesielt i tildelingsbrevet fra LMD. 

 

Til formålet langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier (nøkkelbiotoper) (§ 6 bokstav b)), så kan det 

gå både til nye avtaler og til forlengelse av eksisterende avtaler. Formålet er begrenset til skogeiere 

som tar vare på utvalgte nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa.  

 

Formål som ivaretakelse av «Rovfuglreir» og «Tiurleik» inngår i ordningen. En forutsetning må være 

at disse er registrert i databasen for «Sensitive artsdata» eller tilsvarende registre. For «Rovfuglreir» 

legges til grunn at det gjelder arter i skog som hønsehauk og andre arter som har behov for 

tilsvarende hensyn. For «Tiurleik» legges til grunn at det bare er selve leikområdet og ikke 

dagområdene knyttet til leiken som inngår.  

 

https://sensitive-artsdata.miljodirektoratet.no/Contentpages/Forsiden.aspx
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De to foran omtalte formålene, «Rovfuglreir» og «Tiurleik», vil som regel i forhold til tilskudd ligne 

mye på nøkkelbiotoper. Med hensyn til avtale, beregning og fastsettelse av tilskudd, så handteres de 

som nøkkelbiotoper.  

 

Til formålet fjerning av frøformerte planter av utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand av 

slike treslag (§ 6 bokstav a)), så vil ordningen i praksis være begrenset til utenlandske bartreslag. Det 

legges ellers til grunn at ordningen begrenses til områder i eller i nærhet av regionalt viktige 

naturtyper. 

 

Til formålet friluftsliv (§ 6 bokstav a)) så tolkes begrepet skjøtselstiltak forholdsvis vidt. Tilrettelegging 

av stier, bål- og parkeringsplasser er tiltak som vil kunne inngå. Tilsvarende for formålet 

kulturminner, så kan i tillegg til skjøtsel også tilrettelegging for adkomst mm inngå. 

 

 

Dokumentasjon og fastsettelse av tilskudd 

Merkostnader eller tap etter NMSK-forskriftens § 6, bokstav a) og c), skal være tilstrekkelig 

dokumentert som grunnlag for tilskuddsutmålingen. Maksimal tilskuddsats er 70 % av 

kostnaden/tapet.  

 

Delvis dekning av tap etter NMSK-forskriftens § 6, bokstav b), ved bevaring av nøkkelbiotoper 

(miljøverdier), hvor også «Rovfuglreier» og «Tiurleik» inngår, skal med hensyn til tilskuddsgrunnlag 

og -utmåling følge de prinsipper og rutiner som her er beskrevet, og som stort sett har vært praksis 

også tidligere. Beregningsmåten er omtalt og eksemplifisert i eget vedlegg. Denne nyttes både for 

nye avtaler og ved forlengelse av tidligere avtaler. 

 

Kommunene kan gi tilskudd ut over det som her framgår av egen tildelt NMSK-ramme. 

 

 

Avtale 

For søknader og formål etter NMSK-forskriftens § 6, bokstav b) og c), forutsettes opprettet 10-årig 

avtale og tilskudd utbetales på bakgrunn av avtalen. 

 

For søknader og formål etter NMSK-forskriftens § 6, bokstav a), legges til grunn at man søker om 

tilskudd innen fristen, får et eventuelt tilsagn og tilsagnsbrev og at tiltaket skal være gjennomført før 

tilskudd utbetales. Tilsagnsbrevet med omforente vilkår vil da erstatte behovet for særskilt avtale for 

denne type tiltak. 

 

 

Søknadsskjema og avtaleformular 

Søknadsskjema LDIR-911_B, «Søknad om tilskudd til miljøltiltak i skog», er oppdatert og legges ut på 

Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

 

Avtalefomular, som skogeier skal signere, legges det opp til at alene blir å produsere som en del av 

behandlingen av den enkelte sak i ØKS. 
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Søknad- og behandlingsprosedyre 

Det vil bli lagt til rette for å legge inn og behandle søknadene i ØKS, men søknad på skjema og papir 

må benyttes inntil videre. Husk at alle tiltak skal være kartfestet, og kartfestingen skal etter hvert 

registreres i ØKS. Informasjon som ellers er unntatt offentlighet, må tilsvarende skjermes her. 

 

Kommunene registrerer behandlede søknader fortløpende i ØKS så snart systemet er klargjort for 

registrering. Papirdokumenter som følger saken, anbefales lagt inn som vedlegg under 

«dokumenter» på den respektive sak i ØKS. 

 

Frist for kommunene til å registrere sakene i ØKS er 10.11.2019. Kommunene bekjentgjør ordningen 

og må sette en søknadsfrist som for deres del muliggjør behandling og registrering i ØKS innen 

fristen. 

 

Endelig tilskuddsbeløp fastsettes når søknadsfristen til Landbruksdirektoratet har gått ut. Det kan 

medføre at tilskuddet blir mindre enn det som er anbefalt. Dette må kommunene være tydelige på 

overfor skogeierne. 

 

Saksgangen er framstilt skjematisk i vedlagte «prosessbeskrivelse». 

 

Vi gir beskjed når det praktiske og tekniske omkring ordningen er på plass og klar for føring i ØKS. Vi 

forventer at dette skal være på plass omkring 01.10.2019. 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

 

Om ordningen:  

Per Gjellan, Telefon, +47 78 60 60 55, Per.Gjellan@landbruksdirektoratet.no 

 

Om ordningen i ØKS: 

Per Olav Rustad, Telefon +47 78 60 61 45, Per.Olav.Rustad@landbruksdirektoratet.no  
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