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Innledning
All skogplanting våren 2021 kan få et ekstraordinært plantetilskudd gjennom tilskuddsordningen som
følger av «Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021» og
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021 innebærer at inntil 40 mill. kroner blir
omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd våren
2021. Tilskuddssatsen er fastsatt til 1,20 kr/plante. Det ekstraordinære plantetilskuddet omfatter all
skogplanting våren 2021, nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting.
Ordningen innrettes og rigges på samme måte som i 2020.
Tilskudd via sentrale aktører
Sentrale aktører i skogbruket kan søke om midler via den midlertidige forskriften. Tilskudd til
skogeierandelslag og andre med tilsvarende sentral rolle i skogbruket, som utfører planting for
skogeier og som etter søknad har blitt godkjent som dette, utbetales direkte til disse.
Søknader og utbetaling av tilskudd vil her forvaltes av Landbruksdirektoratet.
Landbruksdirektoratet vil på sine hjemmesider ha en oversikt over hvilke aktører som får tildelt
tilskudd direkte.
Tilskudd til skogeiere
Der hvor plantingen utføres av andre aktører enn de som har fått tilskudd etter ordningen for
sentrale aktører, eller i de tilfellene hvor skogeier selv står ansvarlig for utplantingen, kan skogeier
søke om tilskudd samtidig som han sender inn refusjonskrav for utbetaling av skogfond og tilskudd til
skogkultur. (Standard søknadsprosedyre fra Landbruksdirektoratet sine hjemmesider
via ‘Skogfond på nett/WebSkas’, eller på papirskjema LDIR_912B/LDIR_912N).
Dette tilskuddet skal utbetales som et «NMSK-tilskudd» på samme måte som ØKS-brukere er kjent
med fra tidligere. Det er opprettet tilskuddskoder i ØKS som skal benyttes der hvor skogeier skal
tildeles det ekstraordinære plantetilskuddet. Søknadene skal behandles fortløpende i kommunen, og
tildelte tilskudd vil bli godskrevet skogfondskonto på ordinær måte.
Det er viktig at kommunen for hver enkelt søknad kontrollerer om skogeieren er berettiget til å
motta det ekstraordinære plantetilskuddet, eller om dette allerede er utbetalt til entreprenør.
Den første kontrollen kommunen må gjøre, er å sjekke om skogeier har angitt:
Arbeidskraft: 1 – Eget arb./Egne ansatte eller 2 – Entreprenør/andelsl.
•
•
•

Dersom skogeier har angitt 2 – Entreprenør/Andelsl. og fakturaen viser at entreprenøren er
en av de som har fått sentralt XP-tilskudd av Landbruksdirektoratet, skal kommunen velge
tilskuddskode som vanlig uten XP-tilskudd.
Dersom skogeier har angitt 2 – Entreprenør/Andelsl. og fakturaen viser at entreprenøren er
en av de som ikke har fått sentralt XP-tilskudd av Landbruksdirektoratet, skal en
tilskuddskode som også beregner XP benyttes i ØKS.
Dersom skogeier har angitt 1 – Eget arb./Egne ansatte, og underbilag tilsier at dette
stemmer, skal en tilskuddskode som beregner XP benyttes i ØKS.
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Søknad og frister for skogeiere
For skogeiere som selv skal søke om det ekstraordinære plantetilskuddet, er søknadsfristen 1.
september 2021. Det betyr at søknaden må være sendt kommunen elektronisk av skogeier seinest 1.
september eller signert papirskjema må være mottatt i kommunen seinest 1. september.
Ettersom tilskuddet kun skal dekke vårplanting, er det viktig at denne fristen praktiseres strengt for å
sikre at vi ikke blander det sammen med høstplanting.
Vi har ikke lagt inn koder for kommunale tilskudd eller tilskudd fra lokale fond/legat i de kommunene
som har det. Dette må kommunene selv få på plass i samarbeid med Statsforvalter. I disse tilfellene
er det viktig at berørte kommuner vurderer det totale tilskuddsbeløpet som tildeles, da vi ser at det i
noen tilfeller vil gi en total tilskuddsutbetaling som overstiger kostnadene. Dette skal ikke
forekomme.
Kommuner som allerede har ordinært NMSK-tilskudd til planting
Også i 2021 skal det ekstraordinære tilskuddet (XP) legges til et eventuelt NMSK-tilskudd til
nyplanting og supplering. For de kommunene som allerede har et tilskudd basert på antall planter, er
tilskuddssats for XP (kr 1,20) lagt til den eksisterende satsen. For de kommunene som har et %tilskudd til planting har vi også i 2021 gjort en omregning av tilskuddssats fra %-sats til stk.-sats,
basert på en analyse av gjennomsnittlig plantekostnad i det enkelte fylke i 2020.
Følgende snittpriser for nyplanting (120) og suppleringsplanting (130) for 2020 er tatt ut fra ØKS og
benyttet ved omregning fra prosentuelt til stk.-basert tilskudd:
30
34
38
42
11
46
15
50
18
54

Oslo/Viken
Innlandet
Vestfold og Telemark
Agder
Rogaland
Vestland
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms og Finnmark

Nyplanting (120)
5,10
5,20
6,40
6,50
6,70
6,00
6,00
5,70
5,70
6,20

Supplering (130)
5,9
6,00
7,80
7,00
6,80
6,10
6,80
6,80
6,30

Som vi har skrevet tidligere, må den enkelte kommune kontrollere at de satsene som vi har foreslått
her, er rimelig og riktige. Det kan være behov for lokale tilpasninger vi ikke har oversikt over sentralt.
Kommunene kan i samarbeid med statsforvalteren endre på de tilskuddskodene som er opprettet av
Landbruksdirektoratet.
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Tilskuddskodene som er lagt inn, er gruppert inn etter følgende kriterier:
Tilskuddskode

Formål

ØKS-ident

900

Tiltak som kun skal motta ekstraordinært
plantetilskudd. Koden vil i praksis bli brukt kun ved
tiltakskode 125 Etabl. Juletreprod.

Kun XP

920

Tiltak som skal motta ekstraordinært plantetilskudd, og
hvor det i tillegg skal beregnes tilskudd til tettere
planting. Koden vil i praksis kun bli brukt i kommuner
som ikke har ordinært NMSK-tilskudd til 120 Nyplanting
eller 130 Suppleringsplanting.

XP + TTP

960

Tiltak som mottar ekstraordinært plantetilskudd i tillegg
til ordinært NMSK-tilskudd til 120 Nyplanting eller 130
Suppleringsplanting.

XP + NMSK

921 - 929

Tiltak som skal motta ekstraordinært plantetilskudd og
NMSK-tilskudd fra kommunen (prosentbasert), og hvor
det i tillegg beregnes TTP (tilskudd til tettere planting).

XP, TTP + NMSK (%)

970

Tiltak som skal motta ekstraordinært plantetilskudd og
NMSK-tilskudd fra kommunen (stk.-tilskudd), og hvor
det i tillegg beregnes TTP (tilskudd til tettere planting).

XP, TTP + NMSK (stk.)

Her er det viktig at den enkelte kommune (og selvfølgelig også Statsforvalteren) må se nøye gjennom
dette, slik at dere kan avdekke eventuelle feilregistreringer, og at dere i kommunene er kjent med
kodeverket når dere skal saksbehandle søknadene som kommer inn.
For tilskuddskodene er i spennet 921 – 929, og angir siste sifferet i tilskuddskoden opprinnelig NMSKtilskuddssats på tiltaket:
921 tilsier 10 eller 15 % NMSK-tilskudd til tiltaket
922 tilsier 20 eller 25 % NMSK-tilskudd til tiltaket
923 tilsier 30 eller 35 % NMSK-tilskudd til tiltaket
Osv.
Kode 970 finnes i kommuner der det gis ordinært NMSK-tilskudd til nyplanting eller supplering som
stk.-sats.
Hva betyr ØKS-ident i tabellen ovenfor?
Når saksbehandler skal registrere korrekt tilskudd i ØKS, oppgis dette med en tilskuddskode, der
systemet i tillegg til selve koden viser en svær kort tekst som skal identifisere de forskjellige satsene.
I denne teksten har vi benyttet følgende «forkortelser»
XP – Ekstraordinært plantetilskudd
TTP – Tilskudd til tettere planting
NMSK – Ordinært NMSK-tilskudd fra kommunen
Eksempel: Når det for kode 920 er oppgitt XP + TTP, så betyr det at denne koden gir ekstraordinært
plantetilskudd og tilskudd til tettere planting.
Dere kan finne oversikt over alle tilskuddskoder og satser som er definert i ØKS ved å kjøre rapporten
Tilskudd → 81. Satser for tilskudd til skogkultur
Bruk denne rapporten når du skal kontrollere om korrekte koder og satser er registrert i ØKS.
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Råd og tips
For de kommunene som ikke har lokalt NMSK-tilskudd til nyplanting eller suppleringsplanting, vil det
være kode 920 – XP + TTP som skal benyttes i de tilfellene der skogeier ikke har benyttet entreprenør
som har fått sentralt tilskudd. Som dere kjenner til, vil systemet selv beregne om det er plantet
tilstrekkelig tett for å kunne tildele TTP, og dere behøver derfor ikke ta stilling til dette når dere
legger inn tilskuddskode.
For dere som har lokalt NMSK-tilskudd, vil det være kodene 921-929 som vil bli brukt. Her skal siste
siffer i koden angi hva slags prosentsats for NMSK-tilskudd som ligger til grunn. F.eks. antyder en
kode 923 at kommunen har 30 % tilskudd til nyplanting eller supplering i utgangspunktet.
De kommunene som har stk.-tilskudd til nyplanting eller supplering, har fått opprettet koden 970.
Dersom lokalt NMSK-tilskudd til nyplanting eller supplering er så høyt at total tilskuddsberegning
med XP, TTP og NMSK overstiger 100 % tilskudd, er det i samråd med statsforvalterne i de berørte
kommunene opprettet 960-koder, som kun beregner XP og NMSK-tilskudd.
Avkorting av NMSK-tilskudd
Som kjent gis det tilskudd til tettere planting (TTP) først når plantetettheten når opp til et
bonitetsavhengig minimumstall. I et normalår blir det kun beregnet NMSK-tilskudd opp til dette
innslagspunktet for TTP. Ettersom det ekstraordinære plantetilskuddet (XP) skal tildeles alle planter,
og skal forvaltes sammen med NMSK-tilskuddet, må vi også i 2021 slå av denne avkortingen så lenge
tilskuddsordningen for XP gjelder. Det betyr i praksis at det gis både NMSK-tilskudd og TTP til
plantene som er berettiget til TTP der skogeier planter tett nok til å nå opp til innslagspunktet.

