TILTAKSSTRATEGI FOR NMSKMIDLER I NES KOMMUNE
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[Topptekst/navn på rapport]

Innledning
Skogbruket har en utfordring med å få en rask og god etablering av ny foryngelse etter hogst.
Særlig på de beste bonitetene er det viktig å redusere konkurrerende vegetasjon og skader fra
snutebiller. Videre god oppfølging med ungskogpleie vil sikre god kvalitet, optimalisere
skogproduksjonen og karbonlagring i trevirke.
Nes kommune har tidligere hatt en vedtatt strategi i fellesskap med kommunene i Oslo og
Akershus, denne strategien vil være en videreføring av tidligere strategi. Bakgrunnen for at denne
videreføres er at skogregion 4 som Nes inngår i er i oppstartsfasen og vil på sikt kunne vedta en
felles strategi for NMSK.
Prioriteringen av ulike NMSK-tiltak har vært ungskogpleie, suppleringsplanting og markberedning,
i denne rekkefølgen. I tillegg har det vært en differensiering av satsene for ungskogpleie for
eiendommer som er hhv. over og under 10 000 daa. Gjødsling, tettere planting og
suppleringsplanting blir tildelt tilskudd fra en sentral ramme og går ikke innenfor kommunens
NMSK-tilskudd.

Skogbruket i Nes
Nes kommune består av 405 700 daa produktivt skogareal og 15 400 daa uproduktivt skogareal
med en avvirkning på ca 160 000 m3 i 2020 og og 190 000 m3 i november 2021. Vi ser ut ifra
historiske data i figur 1 at den totale avvirkningen har doblet seg de siste 10 årene.
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Figur 1 Antall kubikkmeter avvirket av hhv. gran, furu og lauv fra 2010 til november 2021
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Den økte avvirkningen fører til at det blir viktigere å få opp ny skog og pleie ungskogen. I figur 2
ser vi at det er en økning i nyplanting og ungskogpleie fra 2010. Den økende trenden på
nyplanting og ungskogpleie kommer som et resultat av økt avvirkning i Nes kommune.
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Figur 2 Antall dekar som har blitt nyplantet, suppleringsplantet og utført ungskogpleie på de siste 10 årene

Prioriteringer og tilskuddssatser
Prioritet

Tiltak

Sats

Vilkår

1

Ungskogpleie

Veiledende inntil 40 % av
reguleringskostnad, maksimalt 150 –
250 kr per dekar.
For skogkulturprosjekt (f.eks. JOB:U),
inntil 60 % av reguleringskostnaden,
maksimalt 300 kr

Bestandet skal være
innenfor h.kl 2 eller ha
en middelhøyde på 10
meter etter
gjennomført tiltak

2

Markberedning

Veiledende inntil 20 % av kostnaden,
maksimalt 75 kr per dekar.

Markberedningen skal
gjennomføres i
samsvar med de lover
og forskrifter som
regulerer skogbruket
*Prosentsatser og grenseverdier/makssatser for det enkelte år fastsettes administrativt av
kommunene og Statsforvalteren i Oslo og Viken på grunnlag av tildelt tilskuddsramme
I tillegg til NMSK-midlene gis det tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting, skoggjødsling og
tilskudd til miljøtiltak i skog gjennom nasjonale ordninger. Disse klima- og miljøordningene støtter
direkte opp om hovedsatsningene i vår region.
Regelverket knyttet til de ulike ordningene finnes her:
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Tilskudd til Tettere planting:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettereskogplanting-som-klimatiltak
Tilskudd til gjødsling i skog:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-avskog-som-klimatiltak
Tilskudd til miljøtiltak i skog:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-iskog
Skogsbilveg
For skogsbilveger vil retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av
skogsveger, drift med taubane og drift med hest for Nes kommune være gjeldende. I tillegg vil det
være krav om å konkurranseutsette søknader med en kostnad over 500 000 kr. Det rimeligste
tilbudet skal tilsvare tilskuddsgrunnlaget.
NMSK
Tildeling av tilskudd styres gjennom Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket,
fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004 (NMSK-forskriften). Formålet med
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir
stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold,
landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
NMSK-forskriften inneholder flere ordninger, og av disse har kommunen vedtaksmyndighet på
tilskudd til skogsvegbygging og til drift med taubane og hest, samt tilskudd til skogkultur og
miljøtiltak. Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak. Vilkårene må være i
samsvar med tiltakenes formål. Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av
miljøkvaliteter i området. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det
stilles krav om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC skogstandard.
Kommunene står fritt til å gjøre egne prioriteringer innenfor rammene av nasjonalt fastsatt forskrift.
Hovedsatsninger for bruk av NMSK-midlene være å:
− Øke skogkulturaktiviteten.
− Øke CO2-binding i skog gjennom økt skogproduksjon.
− Øke aktiviteten på ombygging av landbruksveger
Frister
Søknadene behandles løpende til tilskuddet er brukt opp. Hvis det er igjen midler er siste frist for
å levere søknad: 1. desember.
Øvrige Vilkår
-Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig forsvarlig utført og følge PEFC
skogstandard og bærekraftforskriften.
-Skogeieren har plikt til å oppgi relevante opplysninger om tiltaket og akseptere de
kontrolltiltak som kommunen bestemmer.
- Om det under etterkontroll viser seg at tiltaket ikke er i tråd med gitte vilkår eller arealet
blir omdisponert til annet formål enn skogproduksjon innen 5 år, kan tilskuddet kreves
tilbakebetalt, helt eller delvis jf. § 13 i forskriften.
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