
 

 

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020 
 
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. april 2020 med hjemmel i lov 7. mai 2005 nr. 31 om skogbruk 

(skogbrukslova) § 19. 

 

§ 1. Formål 

      Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2020. Ordningen skal 

avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 gjennom å sikre 

arbeidskraft til plantearbeidet.  

 

§ 2. Vilkår 

      Tilskudd etter denne forskriften kan gis til skogeierandelslag og andre næringsaktører med 

tilsvarende sentral rolle i skogbruket som utfører planting på vegne av skogeier våren 2020.   

 

      For plantearbeid som utføres av skogeier selv eller av andre aktører som skogeier engasjerer, skal 

tilskudd tilsvarende tilskuddssatsen i § 3 dekkes gjennom tilskuddsordningen som følger av forskrift 

om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-forskriften). Det er skogeier som er 

tilskuddsberettiget, jf. NMSK-forskriften § 2. 

 

  

§ 3. Tilskuddssats 

      Plantetilskuddet settes til 1,30 kroner per skogplante for å kompensere for kostnadsøkninger ved 

planting som følge av restriksjoner innført etter utbruddet av Covid-19. 

 

§ 4. Søknad og utbetaling 

      Søknad om tilskudd skal sendes til Landbruksdirektoratet så snart som mulig og senest innen  

30. april 2020.  

 

      Landbruksdirektoratet kan be om utfyllende opplysninger til bruk for sin behandling av søknaden. 

 

      Søker må senest innen 31. juli 2020 dokumentere lister over alle skogeiere, identifisert med 

eiendommens hovednummer som fremgår av Landbruksregisteret, samt antall skogplanter som er 

plantet ut hos hver skogeier. Utbetaling av innvilget tilskudd er betinget av at tilskuddsmottaker har 

dokumentert at planting er utført.  

 

      Landbruksdirektoratet kan etter anmodning fra søker gi forskudd på inntil 75 % av tilskuddet.   

 

      Landbruksdirektoratet kan etter anmodning fra søker gi fristutsettelse etter første og tredje ledd. 

 

§ 5. Opplysningsplikt og kontroll  

      Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å 

kunne forvalte ordningen. 

 

      Landbruksdirektoratet fører kontroll med at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all 

bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. 

   

§ 6. Rapportering 

      Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport til Landbruksdirektoratet innen frist fastsatt i 

vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. 

      Nærmere krav om rapportering kan gis i vedtaksbrevet. 

 

§ 7. Tilbakebetaling 

      Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom det er gitt feil opplysninger som har 

dannet grunnlag for utbetaling av tilskuddet, eller der vilkårene for tilskuddet ikke overholdes.  



 

 

 

§ 8. Administrasjon og klage 

      Vedtak om tilskudd fattes av Landbruksdirektoratet. 

 

      Landbruksdirektoratets vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. 

februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes 

Landbruksdirektoratet. 

 

§ 9. Ikrafttredelse og varighet 

      Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 31. desember 2020.  


