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Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i kommunene Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. 

 

Kapittel 1. Innledende del 
 

1.1 Formål 

Formålet er å sørge for økt aktivitet og verdiskaping i skogbruket i regionen. 

1.2 Virkeområde 

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak på Fosen 2020 legges til grunn for 
prioritering og saksbehandling av søknader om tilskudd til skogbrukstiltak hvor 
kommunene har vedtaksmyndighet.  
Retningslinjene gjelder alle private og offentlige skoger på Fosen innenfor 
regionsamarbeidet Lensa Fosen. Regionsamarbeidet Lensa Fosen omfatter 
kommunene: Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. Styret i Lensa Fosen består av 
skogansvarlige i de overnevnte kommuner. 
 

1.3 Varighet 
Retningslinjene gjelder for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020, forutsatt tilgjengelige 
midler. Tilskudd som innvilges med arbeidsfrist utover gjeldende år forholder seg til 
retningslinjer gitt innvilgningsåret.  
 

1.4 Forankring 
Retningslinjene er forankret i møte mellom styret i Lensa Fosen og skogeierlagene på 
Fosen (Osen skogeierlag, Nordfosen skogeierlag, Rissa skogeierlag og Leksvik 
skogeierlag) den 26.09.2019.  
Forankret med bakgrunn i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
med hjemmel i  lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) 
 

1.5 Klagerett 
Vedtak fattet av kommunen med hjemmel i disse retningslinjene, kan påklages til 
Fylkesmannen i Trøndelag.  
 

1.6 Dispensasjon 
Lensa Fosen kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene. 

1.7 Kontroll 
Kommunen skal i nødvendig utstrekning (minimum 10 %) kontrollere at tiltakene er 
gjennomført i tråd med forutsetningene.  
 
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, om forutsetningene for tilskudd ikke 
er oppfylt. 
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Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i kommunene Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. 

 

Kapittel 2. Tilskudd til veibygging for landbruksformål 
 

2.1 Forutsetninger  

 

• Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter ”Forskrift om planlegging og 
godkjenning av veier for landbruksformål”.  

 
* Det gis ikke tilskudd til veivedlikehold. 

 
* Tiltak påbegynt før behandling av tilskuddssøknad, vil ikke oppnå høyere prioritet 

enn tiltak som ikke er påbegynt.  
 

* Teknisk byggeplan skal utarbeides og godkjennes av kommunen før 
anleggsstart. Det kan gis tilskudd til utarbeidelse av byggeplan selv om 
skogsveien ikke blir bygd. Byggeplanen skal utarbeides på grunnlag av pkt. 
oppgitt i søknadsskjema SLF-903. 

 
* Byggearbeidet bør konkurranseutsettes. I de tilfeller der byggherre ønsker å sette 

bort arbeidet på regning eller ønsker å utføre arbeidet selv, vil dette bli vurdert 
særskilt ved eventuell tilleggsbevilgning. 

 
* Minimum anleggskostnad er kr 20 000.  

 
* Frist for gjennomføring av tiltaket er maksimalt 3 år, (jfr. Forskrift om tilskudd til 

nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 3). 
 

* Ved begrensede midler vil bilveier bli prioritert foran traktorveier. 
 

* For veiklasse 8 stilles det ikke krav om konkurranseutsetting. 
 

* Maks godkjent kostnad for nybygging av traktorvei klasse 8 er kr. 350,- per 
meter. 
 

* Maks godkjent kostnad for nybygging av traktorvei klasse 7 er kr. 500,- per 
meter. 
 

* Maks godkjent kostnad for nybygging av snuplass veiklasse 3-4 er kr. 35000,-  
 

* Maks godkjente kostnader gjelder kun ved beregning av tilskudd.  
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Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i kommunene Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. 

 

 

2.2 Tilskudd  

 
 
INNSATSOMRÅDE  
 

 
SATS INNTIL 

 
TILTAK 

Bilveier veiklasse 1-5 

 

65% 
 

Opprusting1 og nybygging av bilvei og utbedring av bru 

Traktorvei veiklasse 7-8 50% 
 

Nybygging 

Andre tiltak 50% Snuplass, punktutbedring etc.  

1) Gjelder primært veier med byggeår før 1997 og nyere veier etter spesiell vurdering. Det stilles  
   minimum krav om nytt bærelag, kantrydding og grøfterensk. 
 

2.3 Saksbehandling  

 
* Søknad om tilskudd til veibygging skrives på skjema utarbeidet av 

Lanbruksdirektoratet, SLF-903. 
 
* Søknadsfrister 15. mars og 1. september.  

 
* Søknader levert etter frist 1. september blir kun vurdert samme år hvis det fortsatt 

er tilgjengelige midler.  
 

* Søknader levert etter siste frist, samt eventuelle søknader som ikke kan innvilges 
grunnet oppbrukt tilskuddspott inneværende år kan overføres til neste års 
søknadsomgang. Dette skjer i dialog med søker. Saker som blir overført til neste 
års søknadsomgang får ikke avslagsbrev inneværende år. 
 

* Regionen har en felles tildeling av midler til driftstilskudd og vei. Styret i Lensa 
Fosen vil foreta en prioritering av tilskuddssøknader for veibygging i regionen. 

 
* Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av den enkelte kommune. 

 
* Kommunen har ansvar for kontroll og sluttgodkjenning. 

 
* Veianlegg hvor kalkulerte driftsutgifter (kr/m3) innen veiens dekningsområde samt 

veibyggingskostnader (kr/m3) til sammen utgjør 50-150 % av massevirkepris/m3 
skal prioriteres. Veier med lav kostnad i forhold til volum i dekningsområdet 
prioriteres. Veier med stor andel hkl. 5 i dekningsområdet prioriteres.. 

 
* Det kan i enkelttilfeller søkes om tilleggsbevilgning. Dette med bakgrunn i 

uforutsette utgifter, dvs. større anleggskostnader enn opplyst i søknaden om 
tilskudd/byggeplan. Det er viktig at en søknad om tilleggsbevilgning fremmes så 
tidlig som mulig hvis man står i fare for å overskride omsøkt beløp. 
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Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i kommunene Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. 

 

 

Kapittel 3. Tilskudd til skogsdrift  
 

3.1 Forutsetninger  
 

• Tilskudd kan bare gis på skogeiendommer som er miljøsertifisert. 
 

• Tilskudd gis bare til bar- og lauvtrevirke som leveres for salg til industrielt formål. 
Virket skal innmeldes til Virkesdatabasen for skogfond og måleopplysninger (VSOP).  

 

• Det ytes kun tilskudd til hogst av hogstklasse 5 (det kan gjøres unntak i enkelttilfeller 
i områder med fare for vindfall/skogskader. Arronderingsmessige vurderinger kan 
også gi grunnlag for unntak). 

 
 
 

 

• Laveste søknadssum for forhåndsgodkjenning av alle innsatsområder 
kr. 2500,-  

 

• Det gis ikke tilskudd dersom skogsdriften kan motvirke utbygging av veier som gir 
landbruksfaglige helhetsløsninger.  

 

• Tilskudd til lang terrengtransport skal bare gis der skogeier/tømmerkjøper 
dokumenterer at det ikke er lønnsomt med vei. Dette gjøres med 
lønnsomhetskalkulator på skogsvei.no -> Økonomi. Tilskudd til lang terrengtransport 
skal ikke gis der det finnes alternative transportruter som innebærer kortere kjøring. 

  

• Tilskudd innenfor innsatsområdene manuell felling inn mot hogstmaskin og lang 
terrengtransport kan kombineres. Det ytes maksimalt 50 kr/m3 for denne 
kombinasjonen.  

 

• Det ytes ikke tilskudd til hogst på arealer som senere skal omdisponeres til annen 
bruk enn ordinær skogproduksjon. 

 

• Kart over driftsområde og evt. utkjøringsvei skal vedlegges søknaden. 
 
 
 

  

BONITET 6 8 11 14 17 20 23 

MINSTEALDER HK5 120 110 100 90 80 70 60 

https://www.dropbox.com/s/0f32ytzbcsgac09/04_regneark_MNS_vegbyggingskalkulator..xls?dl=0
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Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i kommunene Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. 

 

3.2 Tilskudd  

 
 
INNSATSOMRÅDE  
 

 
SATS 

 
FORUTSETNINGER 

Bruk av taubane 
 
 

140kr/m3 
 
 

Krav: Lilengde > 75 m og helning >40 %, Det kan gis 
dispensasjon fra kravet om lilengde og helning når bruk av 
taubane ut fra lokale driftsforhold er det mest rasjonelle 
driftsopplegget.  
Tilskuddet gjelder ikke bruk av enkel vinsj.  
Det er mulighet til å bruke både motorsag, hogstmaskin og evt. 
andre kappe/kvisteinnretninger på framdrevet tømmer.   

Manuell hogst 50 kr/m3 

 
 

Omfatter hogst og kvisting med motorsag der virket drives fram 
med landbrukstraktor. Kan ikke kombineres med andre 
driftstilskudd. 

Lang 
terrengtransport 
 

20-30 kr/m3 Omfatter transport i terreng og på traktorvei fram til godkjent 
leveringssted: 

• Fra og med 1,5 km til og med 2,0 km gis 20 kr/m3 i tilskudd 

• Over 2,0 km gis 30 kr/m3 i tilskudd 

Ordningen kan kombineres med manuell felling inn mot 

hogstmaskin. (Måles med lassbærer, alt. GPS) 

Manuell felling inn 
mot hogstmaskin.  
 
 

Maks 50 % 
Maks 30 kr/m3 

Regnes av godkjente dokumenterte merkostnader i fht. 
ordinær skogsdrift. Merkostnader dokumenteres med kopi av 
spesifisert faktura med timeforbruk, timekostnad og anslag på 
ant kubikk dette har betydning for. Ordningen kan kombineres 
med lang terrengtransport, men det ytes maksimalt 50 kr/m3.  
 

 
 

3.3 Saksbehandling  
 

• Alle søknadsberettigede tiltak skal forhåndsgodkjennes før tiltaket igangsettes/ 
iverksettes. Søknad om forhåndsgodkjenning gjøres ved bruk skjema utarbeidet av 
Lensa Fosen.  
 

• Frist for gjennomføring av tiltaket er maksimalt 2 år, (jfr. Forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket, § 3). 

 

• Søknad om utbetaling av tilskudd skrives på skjema SLF-916, og sendes til 
kommunen senest 1 måned etter at virket er innmålt.  

 

• Kommunen vil gjennomføre inntrekning av midler på prosjekter med utgått 
arbeidsfrist. Inntrekning vil ikke bli kunngjort ut over det som er beskrevet i dette 
punktet og i utsendt tilsagnsbrev. 

 
 

 
 



  Side: 7/8 

 

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i kommunene Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. 

 

Kapittel 4. Tilskudd til skogkultur 
 
4.1 Forutsetninger og saksbehandling 
 

• For skogkulturtiltak skal det søkes om midler til tiltakene i etterkant av at tiltakene 
er gjennomført. 
 

•  Søknadsfrist 01. desember 2020. 
 

• Søknad om tilskudd til skogkultur skrives på skjema utarbeidet av 
Lanbruksdirektoratet. All påkrevd informasjon fylles ut på søknadsskjemaet, og 
kart over det aktuelle området skal vedlegges. Det er ønskelig at alle søknader 
leveres elektronisk via landbruksdirektoratets nettsider: www.skogfond.no 
 

• Ved innleid arbeidskraft skal faktura vedlegges søknad.  
 

• For eget arbeid brukes vedlagte satser. Pkt. 4.2 
 

• Ungskogpleie utføres i hovedsak i hogstklasse 2. Ved planer om ungskogpleie i 
tidlig hogstklasse 3, ta kontakt med kommunen for vurdering i hvert enkelt tilfelle.  

 

• Midlene prioriteres i følgende rekkefølge: 
1. Planting og suppleringsplanting 

2. Ungskogpleie 

3. Andre tiltak 

• Saker med høy prioritering blir behandlet fortløpende. 

 

• Forbehold om tilgjengelige midler. Tiltak det eventuelt ikke er nok tilskudd til kan 

prioriteres ved neste års tildeling. Det tas forbehold om statlig tildeling av midler 

til skogkultur neste år.  

  

4.2 Tilskudd 
 

 
 
 

 
INNSATSOMRÅDE  
 

 
SATS 

 
FORUTSETNINGER 

Nyplanting,  
Suppleringsplanting 

 
Kr.1,5 pr. utsatte plante 

Utsatt planteantall skal være i henhold til 
minimumstall i vedlagte tabell.  

 
Ungskogpleie Kr. 280,-/daa, maks 80%. 

 

Utført ungskogpleie skal fremme det prioriterte 
treslaget i bestandet. I granbestand skal 
gjenværende lauv ha en avstand på minimum 4 
meter til nærmeste gran.  
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Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i kommunene Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. 

 

4.3 Eksternt tilskudd (tas med for å gi bedre oversikt) 
 

 
- Tilskuddet forvaltes av Landbruksdirektoratet, egne retningslinjer gjelder. 

 
4.4 Satser for eget arbeid 
 
 
INNSATSOMRÅDE  
 

 
SATS 

Nyplanting Kr.3,10,- 

Suppleringsplanting Kr.3,60,- 

Ungskogpleie Bonitet 6-8:     +- kr. 450/daa 

Bonitet 11:      +- kr. 550/daa 

Bonitet 14 -> : +- kr. 650/daa 

 
4.5 Minimum planteantall pr. daa som utløser ordinært tilskudd, samt 
intervall som gir 60% tilskudd. 
 

 
 

 
INNSATSOMRÅDE  
 

 
SATS 

 
FORUTSETNINGER 

Suppleringsplanting 20% 
 

Tilskuddet gjelder inntil 50 planter per daa. Krav til å oppnå minimum 
planteantall pr. daa etter supplering (se tabell) Søknadsfrist 7.nov. 

Tettere planting 60% Tilskuddet gjelder inntil 50 planter per daa utover et fastsatt, 
bonitetsavhengig minimumsantall (se tabell) Søknadsfrist 7.nov. 

Gjødsling 40% Søknadsfrist 15.september 

 
BONITET 

 

 
PLANTER PR. 

DAA 

 
INTERVALL 

SOM UTLØSER 
60% TILSKUDD 

23+ 220 220-270 

20 200 200-250 

17 180 180-230 

14 160 160-210 

11 130 130-180 

8 100 100-150 
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