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Veiledende kostnader for skogkultur og godtgjøring av skogeiers eget 
arbeid i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold i 2019 

I dette brevet med vedlegg presenterer Fylkesmannen i Oslo og Viken kostnadsstatistikk og 
veiledende maksimale kostander for skogkulturtiltak i Oslo og Viken i 2018. Kommunene bes benytte 
dette som grunnlag for sine vurderinger og godkjenninger ved tildeling av tilskudd, og når det 
foretas utbetaling fra skogeiers skogfondskonto i 2019. Kommunen skal også legge til grunn at 
tiltakene er gjennomført ihht. Forskrift om berekraftig skogbruk og Forskrift om skogfond o.a. I tillegg 
bør kommunene vurdere aktuelle kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard og anbefalinger i boken 
“Ungskogpleie – Temabok” (Skogbrukets kursinstitutt 2009). 
 
Veiledende maksimale kostander i 2019 for ungskogpleie (kode 131 og 133), markberedning (kode 
101), forhåndsrydding før tynning (kode 143) og plantearbeid (kode 120 og 130) er angitt med 
bakgrunn i kostnadsstatistikken i skogfondregnskapet fra 2018 (Tabell 1). Skogkulturtiltak med 
høyere kostnad enn veiledende maksimale kostnader 2019 vil være blant de ca. 10 % dyreste i de 
fire fylkene.  
 
Det presiseres at de ulike skogkulturfeltene må vurderes enkeltvis siden kostnadstallene er 
gjennomsnittskostnader som ikke er justert for faktorer som kan påvirke arbeidsprestasjonene.  
Skogbrukssjefen kan godkjenne utbetalinger for høyere kostnader enn angitt i Tabell 1 dersom det 
er faglig begrunnet.  
 
Når kommunen mottar refusjonskrav i ØKS til utbetaling, og beløpet er over veiledende maksimale 
kostnader, anbefaler Fylkesmannen at kommunen begrunner den høye kostnaden i 
kommentarfeltet i ØKS. Ved uttrekk av flater til feltkontroll bør høye enhetskostnader gi økt 
sannsynlighet for kontroll. 
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Veiledende kostnader for skogkultur 
 
Tabell 1. Gjennomsnittskostnader og kostandsvariasjon for ulike skogkulturtiltak i 2018 i fylkene Oslo, 
Akershus, Buskerud og Østfold. Standardavviket angir spredningen rundt gjennomsnittskostnadene i 2018. 
Siden kostnadsfordelingene er tilnærmet normalfordelte vil ca. 70% av skogkulturprosjektene i 2018 ligge 
innenfor gjennomsnittsverdien +/-  ett standardavvik, og 95% innenfor +/- to standardavvik.  Kostnadstallene er 
hentet fra skogfondregnskapet for de fire fylkene i 2018. For plantearbeid ser kostnadsstatistikken ut til å 
inneholde mange posteringer der både plantekjøp og utplanting er fakturert felles. Det presenteres derfor ikke 
statistikk for disse aktivitetene i tabellen. 
 

Tiltak 

Gjennom 
snitts-

kostnader 
2018 

Standardavvik for 
enhetskostnad 2018 

(ikke arealveid) 

Spredning 
enhetskostnader 

2018 
(min. - maks.) 

Antall felter el. 
stk/ totalareal 

2018 

Veiledende 
maksimale 
kostnader 

2019 
Ungskogpleie * 431 kr/daa +/- 200 kr/daa 50 - 2143 kr/daa 1 089 felter/ 

60 096 daa 700 kr/daa 
Markberedning 290 kr/daa +/- 150 kr/daa 55 - 756 kr/daa 110 felter/ 

6 655 daa 600 kr/daa 
Forhåndsrydding, 
tynning 283 kr/daa +/-  180 kr/daa 36 -1059 kr/daa 250 felter/ 

19 758 daa 500 kr/daa 
Plantearbeid, nyplanting 
 - - - - 4 kr/stk 
Plantearbeid, 
suppleringsplanting - - - - 6 kr/stk 
Plantekjøp 2,5 kr/stk - - 2 772 118 stk ** 

*   Inkluderer data fra både “Ungskogpleie” og “Mekanisk etterarbeid” i skogfondsstatistikken. 
** For kostnader til plantekjøp henvises det til prisliste fra planteskolene. Prisforskjellene mellom de ulike planteskolene på 
Østlandet er relativt små. 
 
 
Spesielt om kostnader for ungskogpleie 
Ungskogpleie utgjør rundt 30 % av skogkulturkostnadene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold, og 
over 90 % av NMSK-tilskudd til skogkultur. Fylkesmannen har derfor bearbeidet kostnadsstatistikken 
for dette tiltaket spesielt i et eget notat, slik at kommunen har et bedre grunnlag for sine vurderinger 
ved godkjenning av utbetaling fra skogfondskonto (vedlegg 1). I dette notatet har vi også sett 
nærmere på kostnadsstatistikken for markberedning og førhåndsrydding før tynning. 
 
Veiledende satser for godtgjørelse av eget arbeid 
Når det gjelder kostnader til skogeiers eget arbeid anbefaler fylkesmannen at dette honoreres etter 
enhetskostnader.  Hvis tidsforbruk legges til grunn kan skogbrukssjefen godkjenne timesatser opp til 
370 kr/time (eks. mva) hvis dette gir rimelige areal- eller stykk-kostnader. Påslag for 
motorisert/mekanisert utstyr kan komme i tillegg (30 kr/time for motorsag). Utgifter til planlegging 
og administrasjon kan maksimalt utgjøre 15 % av lønnskostnadene for arbeidet på et felt. I den grad 
kjøring skal inngå i faktureringsgrunnlaget, bør denne stå i rimelig forhold til totalkostnaden.  
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