
 

 

 

Fra 2016 innføres det et tilskudd på 40% til gjødsling av skog som klimatiltak 

 
Bakgrunn 

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er 
foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv 
innenfor 10 år. I stortingsmelding om Norsk klimapolitikk og det etterfølgende Klimaforliket 
vil regjeringen bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog, og Stortinget 
har nå bevilget ca 9 mill kr i tilskudd til dette tiltaket i statsbudsjettet for 2016.  
 
Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på arealet med rundt 0,15 m3/dekar. 
Gjødsling av skog er betydelig redusert de siste årene. Gjødsling er et effektivt tiltak for å øke 
produksjonen på arealet og gir umiddelbar respons i form av økt tilvekst. Verditilveksten etter 
gjødsling gir god lønnsomhet i tiltaket. 
 

I direktoratsrapporten "Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak" (Rapport M174-2014) er 
det utarbeidet miljøkriterier for dette. I den samme rapporten framgår det at det finnes 
betydelige arealer der det vil gi god produksjonsøkning å gjødsle. Aktuelt årlig areal ligger på 
50-100 000 dekar. Årlig CO2-opptak som følge av gjødsling i et slikt omfang over en 
tiårsperiode kan anslås til 0,2 mill. tonn CO2. Dette sammenholdt med at Norge har et totalt 
årlig klimagassutslipp på 50-60 mill tonn. 
 

Hvorfor tilskudd til gjødsling av skog 

Formålet er å øke tilveksten og dermed CO2-opptaket. Selv om gjødsling av skog isolert sett 
vil være lønnsomt fordi det gir økt tømmerproduksjon, er erfaringen i Norge at skogeierne i 
liten grad gjødsler skogen. Dette vurderes å ha sammenheng med usikkerhet om prisgevinst 
10 år fram i tid. Et offentlig tilskudd vil kunne bidra til økt gjødsling, og samtidig sikre at 
gjødslingen skjer på de arealene som innfrir de definerte miljøkriteriene og på arealer som gir 
best klimaeffekt.  
 
Retningslinjer for tiltaket 

Direktoratsrapporten om «Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak» legges til grunn som 
føringer for tiltaket. 
 
Det kan gjødsles på egnede arealer på vegetasjonstypene blokkebærskog, bærlyngskog, 
blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog og på torvmark med etablert foryngelse. 
Gjødsling utføres i produksjonsskog med mindre enn 20 % lauv på furudominerte arealer med 
bonitet F8 til F17 og grandominerte arealer på bonitet G8 til G20. Bestandet bør ha optimal 
tetthet og ikke være flersjiktet. Lavarter  bør utgjøre < 50 % av marksjiktet. Hogstklasse fire 
prioriteres. Veksterlige bestand av furu i tidlig hogstklasse fem kan gjødsles dersom de ikke 
planlegges hogd før om lag 10 år. Sein hogstklasse tre kan gjødsles noen år etter at eventuelle 
tynninger er avsluttet. 
 
Gjødslede arealer skal kartfestes for senere kontroll, oppfølging og eventuell evaluering. 
 



 

Miljøkrav 
• Miljøverdier omtalt i rapporten om «Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak» skal 

på forhånd sjekkes ut mot offentlige databaser og hensyntas når gjødslingen utføres. 
• Det skal gjødsles med kalkholdig gjødsel. 
• Gjødslingen må utføres slik at den ikke påvirker verdifulle miljøforekomster i 

nærheten av de gjødslede arealene. Det avsettes en gjødselfri sone på 10-15 meter. 
• Det avsettes en gjødselfri sone på minst 25 meter i nedstrøms retning mot innsjøer, 

elver og bekker med helårs vannføring. 
• Gjødsling med nitrogen skal ikke skje før snøsmeltingen er ferdig. For øvrig tilpasses 

gjødseltidspunktet slik at risiko for næringslekkasje blir minst mulig. 
• Det skal normalt gjødsles med inntil 15 kg nitrogen per dekar. 
• På gjødslede arealer vil tilveksten øke i en periode på 6 til 10 år og hogst skal normalt 

utsettes i om lag 10 år til gjødselvirkningen er avsluttet. 
 
Område med tak på skoggjødslingen 
I et området med direkte avrenning til Oslofjorden/Skagerak er det satt et tak for gjødsling av 
skog på 25.000 dekar innenfor en periode på fem år. Dette området er avgrenset til 
kommunenummer 1101, 1102, 1111, 1112, 1114, 1119, 1120, 1121, 1122 1124 og 1129 i 
Rogaland, hele Vest-Agder fylke og Aust-Agder fylke, kommunenummer 805, 806, 811, 814, 
815, 830 og 831 i Telemark, hele Vestfold fylke, kommunenummer 602, 624, 625, 626, 627 
og 628 i Buskerud, hele Akershus fylke, Oslo og Østfold fylke. 
 
Dersom rapporteringen viser at det ovenfor nevnte området nærmer seg taket på 25.000 dekar 
mot slutten av en femårsperiode vil dette være styrende for tildeling av midler. Det vil da også 
settes tak for hvor mye det enkelte fylke kan bruke av tilskuddsmidler innen de kommuner 
som inngår i området med tak på skoggjødslingen. 
 
Hjemmel for tilskuddet 

Tilskudd til gjødsling er et produksjons- og kvalitetsfremmende tiltak som hjemles i gjeldende 
forskrift for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 4, og tilskuddsordningen skal 
forvaltes i samsvar med dette. Det betyr at vedtaksmyndighet for tildeling av tilskudd ligger 
hos kommunen. 
 
Forvaltning av tilskuddsramme, søknad og dokumentasjonskrav 

Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det 
må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, 
gjødselmengde og vegetasjonstype pr felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som viser 
beliggenhet av det aktuelle feltet. Feltene skal kartfestes digitalt i fagsystemet ØKS. Løsning 
for at skogeier selv skal kunne kartfeste digitalt er under utvikling, det samme gjelder selve 
søknadsskjemaet og registreringsrutiner i ØKS. 
 
Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for arbeid utført første halvår og 15. 
oktober for arbeid utført i annet halvår. 
 
Landbruksdirektoratet forvalter en sentral tilskuddsramme, og utbetaler tilskudd for godkjente 
søknader. Dersom totalt søknadsbeløp for godkjente søknader levert innen fristen overstiger 



 

tilgjengelig tilskuddsramme så kan tilskuddet bli avkortet. For søknader levert etter 
søknadsfrist kan tilskuddet bli tilsvarende avkortet. For 2016 disponerer 
Landbruksdirektoratet 27 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Det er lite 
sannsynlig at tilskuddssatsen på 40% vil bli avkortet i 2016.  
 
Kontroll 
Kartfesting av arealene er en forutsetning for utbetaling av tilskudd. Kommunene vil på 
minimum 10% av gjødselfeltene kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med 
forutsetningene. Landbruksdirektoratet vil utarbeide veiledning for kontrollarbeidet. 
 
Dersom det avdekkes at tiltak er gjennomført i strid med disse retningslinjene kan det 
medføre hel eller delvis avkorting av tilskudd, eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd. 
Alvorlige misligheter kan medføre straff eller tvangsmulkt i henhold til skogbrukslovens 
bestemmelser.  
 
 
 
Avklaringer. Spørsmål og svar om tilskudd til gjødsling 
 
Kan jeg dekke egenandel med skogfond?  

Ja, egenandelen på 60 % kan dekkes med skogfond. 
 
Et det krav til at det ikke hogges for tidlig?  

Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet ikke hogges før det er gått 
om lag 10 år etter gjødsling.  
 

Hvorfor må arealet kartfestes? 

Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data 
er viktig for å muliggjøre dette.   
 
Hvordan saksbehandles tilskudd til gjødsling i henhold til Naturmangfoldloven? 

Tilskudd til gjødsling som klimatiltak behandles som tilskudd til skogkultur slik som 
beskrevet i pkt 5.2.3 i Landbruksdirektoratets veileder «Praktisk bruk av naturmangfoldloven 
ved behandling av skogsaker».  
 
Kan det gis tilskudd til ordinær skoggjødsling innenfor kommunens LUF-ramme til 

skogkultur?  

LUF-midlene til skogkultur disponeres fortsatt i henhold til lokale retningslinjer for dette. 
Men det er naturlig at man gjennom lokale retningslinjer for LUF prioriterer andre 
skogkulturtiltak enn gjødsling.  
 
 
 
 


