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Vil du lære mer om skog-

planting og ungskogpleie 

i praksis? 

I mai settes det opp kurs i 

disse temaene. Kursene 

foregår primært ettermid-

dag/kveld, for de som kom-

binerer det med annen 

jobb. 

 

Skogplanting: 

15. mai, ettermiddag. 

(Påmeldingsfrist: 10. mai.) 

 

Ungskogpleie: 

25. mai dagtid og 29. mai 

ettermiddag. 

(Påmeldingsfrist 18. mai) 

 

Les mer om kursene på : 

www.skogkurs.no/kurs/    

 

Påmelding til: 

ingun.t.braanaas@nordre-

land.kommune.no 

 

 

 

 

 

SKOGBRUKSAKTUELT 

Informasjonsskriv mai 2017 

Stell av skogen lønner seg! 

Skogkultur og riktig skjøtsel av    
skogen er viktig for å utnytte    
produksjonsevnen på arealet, og 
oppnå best mulig kvalitet på fram-

tidsskogen.  

 

Bruk av skogfond til investeringer i 
egen skog, samt tilskudd til visse for-
mål, bidrar til å bedre lønnsomheten 
på skogbrukstiltakene.  

 

I 2017 er satsene for tilskudd til skogkulturarbeid følgende: 

 Markberedning 40 % 

 Suppleringsplanting: 20 % tilskudd opp til et minimum plantetall, se tabell 1. 
Tettere supplering enn dette: 60 % tilskudd.  

 Tettere planting på nye felt: 80 % tilskudd hvis det plantes tettere enn mini-
mum plantetall, jf tabell 1  

 Gjødsling: 40 % 

 Ungskogpleie/avstandsregulering 40 % 

 

Nærmere om skogfond 

Skogfondet er midler som skogeier plikter å sette av til skogeiendom-
mens skogfondskonto ved alt salg av tømmer og biobrensel. Skogfon-

det gir skogeier et grunnlag for langsiktige investeringer.  

 

Det skal avsettes mellom 4 og 40 % av bruttoverdien av tømmeret. Skog-
fondsmidlene følger skogeiendommen ved eiendomsoverdragel-
se. Skogfondet kan også brukes til å dekke godtgjørelse for eget arbeid 

Skogeier som selv utfører tiltak, kan ta ut godtgjørelse for eget arbeid fra 
skogfondet. Veiledende satser:  

 Nyplanting: kr 2,50 pr. plante (plantekjøpet kommer i tillegg). 

 Suppleringsplanting: kr 2,50 - 3,50 pr. plante. 

 Ungskogpleie: 200-300 kr/time. Sats pr dekar fra 200-600,- kr/pr. dekar, 
avhengig av arbeidsmengde/tetthet. 

 Maskinarbeid (graver og traktorredskap - grøfting og veiarbeid):  

    400-500 kr/time   

 

 

http://www.skogkurs.no/kurs/
mailto:ingun.t.braanaas@nordre-land.kommune.no
mailto:ingun.t.braanaas@nordre-land.kommune.no
http://www.skogkurs.no/kurs/
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Skogfondskalkulator 

For å kunne beregne den 

økonomiske virkningen av 

en investering som finan-

sieres med skogfond, har 

Skogkurs laget en egen 

skogfondskalkulator.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeler ved tettere  

planting: 

 Økt skogproduksjon og 

dermed større karbon-

opptak 

 Mer biomasse som kan 

erstatte fossilt råstoff 

 Bedre mulighet til å vel-

ge de beste plantene til 

framtidstrær  

 Bedre kvalitet på fram-

tidsskogen, forutsatt 

riktig ungskogpleie 

 

 

 

 

 

Inn- og utbetaling fra skogfond 

Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skog-
fondsavsetningen fra oppgjøret med skogeier, og betaler dette inn på skog-
fondskontoen.  

Framgangsmåte ved utbetaling av skogfondsmidler: 

 Du kan registrere kravet elektronisk. Her finner du bruksanvisning for dette. 

 Sender du kravet på papir eller epost til kommunen, må du bruke skje-
ma LDIR 909. Skjemaet kan fås på Landbrukskontoret eller hentes elektro-
nisk på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside. Utfylt skjema fungerer som 
tilskuddssøknad. Husk underskrift og avkryssing på side 2. 

 

Som vedlegg til søknaden skal det følge kopi av utgiftsbilag dersom andre har 
utført arbeidet. Husk å signere på hvis disse er betalt.   

Tilskudd til tettere planting 

 

 Nye plantefelt: 80 % tilskudd for inntil 50 planter/daa som plantes utover et 
fastsatt minimumsantall (bonitetsavhengig), jf tabell 1.  

 På markberedt felt: 80 % tilskudd, men noe mindre krav til plantetetthet
(markberedt felt gir ofte mindre tap av planter), jf tabell 1.  

 Suppleringsplanting, betinger krav til minimumsantall: 60 % tilskudd til sup-
plering av eksisterende plantefelt og felt med naturlig foryngelse med inntil 
50 planter/daa. Dette forutsetter at plantetetthet etter supplering oppfyller 
minimumskravet til plantetall i henhold til tabell 1 under.  

 

Tabell 1: Intervall som utløser tilskudd. Tettere planting og supplering.   

Bonitet 

Minimum  

plantetall pr 

dekar 

Intervall for plantetall som 

utløser tilskudd 

Intervall for plantetall som 

utløser tilskudd ved planting 

på markberedt felt 

26 220 220-270 198-248 

23 220 220-270 198-248 

20 200 200-250 180-230 

17 180 180-230 162-212 

14 160 160-210 144-189 

11 130 130-180 117-162 

8 100 100-150 90-135 

http://skogfond.skogkurs.no/#/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#skogfond-paa-nett
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema


 3 

 

Gjødsling kan bidra til: 

 Økt skogproduksjon og 

dermed større karbon-

opptak 

 Større dimensjoner 

 Økt lønnsomhet 

 
Se Landbruksdirektoratet 
sine hjemmesider om tette-
re planting og supplering 
og gjødsling .  

 

 

 

Frister for å søke 

skogkulturtilskudd 

 Suppleringsplanting og 

tettere planting: 
  1. august, vårplanting  
  7. november, høstplanting 
 

 Gjødsling:  

15. september 

 

 Markberedning:            

20. november 

 

 Ungskogpleie:  

   20. november 

 

 

Tilskudd til gjødsling 

Hogstklasse 4 prioriteres. Både gran og furu er aktuelt, se kriterier på Land-
bruksdirektoratet sine sider. Det gis 40 % tilskudd.  

 

Hvordan søke– tilskudd til skogkulturtiltak  

Søknaden leveres på papir eller epost til skogbruksetaten i kommunen. Det 
skal søkes på skjema LDIR-909 (fås på Landbrukskontoret eller hentes elek-
tronisk).  Det skal legges ved kopi av utgiftsbilag dersom andre har utført ar-
beidet (husk å signere på at det er betalt). For gjødsling må det også legges 
ved kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.  

 

Andre skogkulturtiltak - markberedning og ungskogpleie 

Det er behov for mer markberedning og ungskogpleie i Nordre Land.  

Markberedningen gjøres året før planting. Plantene får et fortrinn i forhold til 
ugras, og det er mindre sjanser for angrep fra snutebille. Markberedningen 
gjør plantearbeidet enklere. Det gis 40 % tilskudd.  

Gjennom ungskogpleie tar en vare på og utvikler produksjonsmulighetene til 
bestandet. Hvis det er behov for ungskogpleie og dette ikke gjøres, vil kvalite-
ten på framtidstrærne bli dårligere og verdien på skogen reduseres. Det gis 40 
% tilskudd.  

 

En forutsetning for bruk av både skogfond og tilskudd er at tiltakene er 

utført på en skogfaglig og miljømessig tilfredsstillende måte.  

Husk kravene til miljøhensyn som du ser her. 

Tilskudd til opprusting og nyanlegg av   skogsbilveger/
landbruksveger 

Opprusting og bygging 

Det gis tilskudd i tillegg til at skogfond kan brukes. Dette tilskuddet må du søke 
om i forkant og krever at det lages en vegplan for prosjektet. Du søker om byg-
ging på skjema LDIR-902 og tilskudd på LDIR-903.  Dersom du ønsker å bruke 
skogfond til opprusting av vei, må du sende søknad til Landbrukskontoret, og 
saken behandles etter Landbruksveiforskriften.  

 

Mer informasjon 
Du finner mer informasjon om søknadsprosessen og tilskudd for landbruksve-
ger på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.  

 

Vedlikehold 

Kostnader til vedlikehold av skogsbilveier/landbruksveier inntil kr 4,- pr. løpe-
meter kan dekkes av skogfond, når faktura eller annen dokumentasjon for ar-
beidet oversendes. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#hvordan-utfoere-gjoedsling-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#hvordan-utfoere-gjoedsling-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#miljoehensyn
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema/_attachment/47716?_ts=15365534b98&download=true
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema/_attachment/29997?_ts=152312f1ff0&download=true
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/landbruksveier

