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Informasjon om fastsettelse av midlertidig forskrift om tilskudd for å
sikre planting av skogplanter våren 2021
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt forskrift som nevnt over. Forskriften har
vært på høring med begrenset høringsfrist. Det ble også gjennomført et nettbasert
høringsmøte den 19. mai der høringsinstansene var invitert. Departementet har mottatt åtte
skriftlige høringsuttalelser med merknader. Dette omfatter Statsforvalterne i Troms og
Finnmark, Innlandet, Vestland, Rogaland samt Oslo og Viken, der innspillet fra sistnevnte er
utformet i samarbeid med embetene i Agder, Telemark og Vestfold. I tillegg har Norges
Skogeierforbund og NORSKOG samt en privat aktør kommet med innspill.
Som det går fram av Regjeringen Solbergs forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, blir
inntil 40 mill. kroner omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et
midlertidig plantetilskudd. Stortinget skal etter planen behandle revidert budsjett 18. juni 2021
og tilsagn om tilskudd til planting etter denne forskriften må ta forbehold om Stortingets
vedtak.
Enkelte høringsinnspill uttrykker skepsis til at planteordningen foreslås finansiert gjennom
omdisponering av midler fra andre skogtiltak og til at tilskuddssatsen er lavere enn i 2020.
Aktørene er i hovedsak positive til at det blir etablert en ordning med tilskudd til skogplanting,
på samme måte som i 2020. Det gis også i stor grad støtte til at ordningen for 2021 i all
hovedsak bygger på ordningen for 2020, som fungerte godt.
Enkelte foreslår justeringer i forskriftens bestemmelser. Til § 2 første ledd blir det pekt på at
enkelte planteentreprenører kan falle utenfor ordningen ved at de tar oppdrag gjennom
andelslag eller ikke når opp til et plantevolum som kvalifiserer til "..tilsvarende sentral rolle"
som andelslagene og næringsaktører som nevnt i høringsbrevet. Til § 2 andre ledd er det
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ønskelig at kommuner som forskutterer tilskudd etter forskrift om tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket til plantetilskudd skal gis mer forpliktende garantier om at disse
midlene blir refundert samt at øvrige midler til nærings- og miljøtiltak skjermes. Som ledd i
dette, og av hensyn til ressursbruk og kontroll, foreslår flere at tilskudd til egenaktive
skogeiere heller burde tildeles fra en sentral pott i Landbruksdirektoratet, etter mal for
ordning med tilskudd til tettere planting og gjødsling. Én aktør mener at tilskuddet bør gå
over skogfondskonti, noe som vil kunne forenkle forvaltningen av plantetilskuddet. Det blir
også pekt på at det bør klargjøres om kommunene kan eller skal dekke tilskudd til planting
fra kommunale rammer etter forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Flere har
foreslått at § 4 også bør angi frist for søknad om tilskudd der planting utføres av egenaktive
skogeiere, jf. § 2 andre ledd. For landets nordligste fylke, blir det vist til at ordningen ikke
treffer behovene for skogplanting, slik særlig §§ 2 og 4 er formulert. Til § 5 er det foreslått at
det også bør gis adgang til å kontrollere at tiltak er utført.
Departementet har vurdert innspillene grundig. Med bakgrunn i at ordningen i 2020 i all
hovedsak fungerte tilfredsstillende og er godt kjent i forvaltningen, har departementet ikke
funnet grunn til å gjøre store endringer i forskriften.
Departementet har med bakgrunn i høringsinnspill justert § 4 første ledd ved å angi frist for
søknad om tilskudd der plantingen er utført av egenaktive skogeiere, jf. § 2 andre ledd.
Denne fristen er satt til 1. september 2021. Det er også tydeliggjort at slike søknader skal
behandles i samsvar med forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Av
dette følger at tilskudd etter § 2 andre ledd skal gis gjennom ordningen for nærings- og
miljøtiltak i skogbruket. Midler til nærings- og miljøtiltak som kommunene forskutterer til den
midlertidige planteordningen skal Landbruksdirektoratet refundere til kommunene tidlig høst
2021.
Videre er § 5 andre ledd endret slik at Landbruksdirektoratet, eller den direktoratet gir
myndighet, fører kontroll med ordningen. Dette vurderes som nødvendig for å kunne
gjennomføre en tilfredsstillende kontroll og vil i første rekke omfatte Statsforvalteren.
Departementet legger til grunn at også kommunene må påregne å bistå i kontrollarbeidet.
Departementet ser ikke behov for å spesifisere at det også skal kunne kontrolleres at tiltaket
er utført, da dette naturlig inngår i kontrollen av tilskuddsforvaltningen.
Departementet velger å opprettholde § 2. Når det gjelder planteentreprenører som har et
vesentlig plantevolum, men som etter søknad ikke faller inn under ordningen, legger
departementet til grunn at disse må forhandle med oppdragsgiver. Dette vurderes å være
forhold av privatrettslig karakter.
Når det gjelder øvrige innspill, vil departementet be Landbruksdirektoratet om å følge opp
med nødvendig veiledning om ordningen til forvaltningen og næringsaktørene.
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Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 31. desember 2021. Forskriften er i dag
oversendt Lovdata for publisering.
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