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SKOGFAGLIGE TEMA 
 

Tilskudd til Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK)  
I 2018 gis det følgende tilskudd til NMSK: 
 

 
 

Tilskudd til tettere planting og supplering 
Tilskuddsordningen har som mål å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende 
skogarealer. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å 
bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av 
produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Økning av tettheten utover det optimale vil ha 
redusert klimaeffekt og omfattes derfor ikke av ordningen. Alle skogeiere som har mer enn 10 
daa produktiv skog og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd. 
 
Nyplanting og markberedte felt: 
I 2018 gis det 80 prosent tilskudd ved nyplanting der det plantes inntil 50 planter per daa utover 
et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. 
 
Kravene til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting er redusert med 10 prosent på 
markberedte felt. Tilskudd gis også her for inntil 50 planter/daa som plantes ut over minimum 
utplantingstall. 
 
Suppleringsplanting: 
I 2018 gis det tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for 
lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes. Det gis 60 prosent tilskudd til 
suppleringsplanting med inntil 50 planter/daa med et krav om at plantetetthet etter supplering 
tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting     
 
Søknad og frister 
Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. 

Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis 

tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting» som skal benyttes. Frist for skogeier til å levere 

refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november 

for høstplanting. Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte 

tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet. Men 

Landbruksdirektoratet regner det som lite sannsynlig at rammen blir for liten. 

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting


 

 

Tilskudd til gjødsling av skog 
Det kan gis inntil 40 prosent tilskudd til gjødsling. 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. 
Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september. 
 
Informasjon om områder med tak på skoggjødslingen 
Det er satt et tak på totalt gjødslet areal på 25.000 dekar over en femårs periode for areal som 
kan gjødsles med tilskudd i sonen rundt Oslofjorden/Skagerak. Vi er nå tre år inne i denne femårs 
perioden, og nærmer oss taket på hvor mye som kan gjødsles. 
Her kan du lese mer om tilskuddsordningen. 

 
Skogfond – registrer bilagene elektronisk 
Stadig flere skogeiere registrerer utbetalingskravene sine elektronisk via Landbruksdirektoratets 
nettsider. Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjenesten Se din 
skogfondkonto. Brukerveiledning finner du her. Landbrukskontoret oppfordrer alle til å benytte 
denne løsningen. Pass på å legge ved nødvendig dokumentasjon og vedlegg (bilag) til 
refusjonskravet. Disse må du laste opp fra PCen din under «registrering av krav».  
 

Prosjekt økt aktivitet i Nes skogen 2017 - 2020  
Prosjektet har som målsetning å øke aktiviteten innenfor skogbruket i kommunen gjennom aktiv 

veiledning av skogeiere. Veiledningen er gratis og kan omfatte alle skogbrukstiltak.  
Håvard Midtskogen i Skogselskapet i Oslo og Akershus har fortsatt ledig kapasitet for veiledning i 
tiden fremover og kan treffes på tlf: 95 04 04 38 eller e-post: haavard@skogselskapet.no. 
 

JORDBRUKSFAGLIGE TEMA 
 

Pass på 2-meterssonen mot vann 
Landbruksarealer der det søkes produksjonstilskudd skal ha en naturlig kantsone på minst 2 
meter mot bekker og vassdrag med årssikker vannføring. Kantsonen skal ikke jordbearbeides. 
Dette er et vilkår for å få areal- og kulturlandskapstilskudd jf. forskrift om produksjonstilskudd § 4. 
Om kravet ikke overholdes kan det føre til avslag på søknaden om produksjonstilskudd. 
Les mer om miljøkravene her. 
 

Registrering av innmarksbeiter i gårdskart 
For å kunne endre et areal i gårdskart til innmarksbeite må 
kommunen befare arealet i felt for å kontrollere at kravene til 
innmarksbeite er oppfylt. I praksis betyr dette å sjekke at 
minst 50 prosent av arealet er dekket av beitegras og 
beitetålende urter, og at det har tydelig kulturpreg. En slik 
befaring må gjøres i tidsrommet juni-september.  
 
Har du arealer som du mener oppfyller kravene til 
innmarksbeite, kan du be kommunen om en feltbefaring 
innen 1. mai. Du må levere et kart som tydelig viser arealet 
som ønskes vurdert. Det vil ofte ta mange år å etablere et 
innmarksbeite og kommunen har ikke ressurser til å reise ut 
å vurdere de samme arealene hvert år. Om arealet ikke 
oppfyller kravene til innmarksbeite, vil det normalt måtte gå 
noen år før kommunen kan gjøre en ny befaring.  
 
Her kan du lese mer om innmarksbeite, se spesielt kap. 8 
etablering av innmarksbeite. 

Et innmarksbeite må 
oppfylle følgende: 

 kan benyttes som 
beite, men kan ikke 
høstes maskinelt 

 ha et tydelig kulturpreg 
 ha minimum 50 % 

dekke av kulturgras og 
beitetålende urter  

 være ryddet for kratt 
og hogstavfall og være 
godt tilgjengelig for 
beitedyr 

 
Arealet kan ha enkelt tre 
og mindre treklynger 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp3%3FReqID%3D63654211370592552150291%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.altinn.no%253A443%252Fui%252FAuthentication%252FLoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-POST
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp3%3FReqID%3D63654211370592552150291%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.altinn.no%253A443%252Fui%252FAuthentication%252FLoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-POST
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide
mailto:haavard@skogselskapet.no
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Kantsone-langs-vann/
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/klassifisering_av_innmarksbeite_i_ar5.pdf
http://www.skogoglandskap.no/filearchive/klassifisering_av_innmarksbeite_i_ar5.pdf


 

 

 
Fri for floghavre? 
Er din eiendom registrert i floghavreregisteret og du mener eiendommen er fri for floghavre, kan 
du be landbrukskontoret om en frikjenningskontroll. Arealet det tidligere har vært funn av 
floghavre skal være dyrket med bygg eller vårhvete ev. hatt en 10-årig grasproduksjon ved 
kontroll. Dersom det ved offentlig kontroll i vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet 
floghavre, fjernes landbrukseiendommen fra det offentlige registeret. Skjema for offentlig kontroll 
finner du her. Frist for å be om kontroll er 1. mai.  
 
Gjødslingsplan og jordprøver 
Alle landbruksforetak skal utarbeide gjødslingsplan før hver vekstsesong. Gjødslingsplanen skal 
omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Gjødslingsplanen skal baseres på 
representative jordprøver som ikke er eldre enn 8 år. Gjødslingsplanen skal inneholde en 
kartskisse som tydelig viser skifteinndelingen. 

 
Plantevernjournal   
Alle yrkesbrukere har plikt til å føre plantevernjournal. Plantevernjournalen skal bestå av tre 
journaler: 1. Sprøytejournal 2. Journal om integrert plantevern 3. Journal for vannbeskyttelse   
Les mer om hva plantevernjournalen skal inneholde på nettsiden til Mattilsynet.  
 

Jordleie eller forpaktning? 
Vi minner om at alle jordleieavtaler skal sendes til landbrukskontoret. Bortleie av kun jord (ren 
jordleie) er omfattet av jordlovens § 8: 
• avtalen må ha en varighet på minst 10 år om gangen (uten mulighet for eieren til å si den opp), 
• avtalen må være skriftlig, 
• avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger 
 
Bortleie som inkluderer mer en jord (bygninger eks. tørke, redskap, husdyr ol. ) er omfattet av 
forpaktingsloven. Forpaktingsloven omtaler en rekke forhold, bla. må forpaktingstiden være minst 
5 år og kan i utgangspunktet ikke sies opp i denne perioden.  
 
Både jordleieavtaler og forpaktingsavtaler skal sendes til landbrukskontoret. På Nes kommunes 
nettside finner du forslag til maler. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Nes kommune v/ Landbrukskontoret 
www.nes-ak.kommune.no 
 

  
 
 

 

https://www.mattilsynet.no/skjema/skjema_for_offentlig_kontroll_floghavre.21576/binary/Skjema%20for%20offentlig%20kontroll%20floghavre
https://www.mattilsynet.no/skjema/skjema_for_offentlig_kontroll_floghavre.21576/binary/Skjema%20for%20offentlig%20kontroll%20floghavre
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/hva_skal_en_plantevernjournal_inneholde.25312
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/landbrukskontoret/

