
 
 
 
FORSKRIFT  OM  TILSKUDD  TIL  NÆRINGS-  OG  MILJØTILTAK  I  

SKOGBRUKET 
 

Fastsatt av Landbruksdepartementet den xx. desember 2003 med hjemmel i §§ 3 og 18  
i Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23. 

 
 

   Kapittel 1.  Innledende bestemmelser 
 
§ 1-1   Formål 

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er ut fra lokale 
prioriteringer og tilpasninger, å bidra til å fremme økt utnyttelse og verdiskaping i skogbruket, 
samtidig som miljøverdiene blir ivaretatt og videreutviklet.    
 
§ 1-2   Virkeområde m.m. 

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 
10 daa gjelder ikke hvis søknaden gjelder et tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.  

Tilskudd etter denne forskrift kan bare gis til tiltak som gjennomføres etter forskriftens 
ikrafttredelse. 
 

Kapittel 2.  Tilskudd til skogkultur 
 

§  2-1   Generelt 
For å stimulere til oppbygging av kvalitetsskog kan det gis tilskudd til skogkultur og 

andre kvalitetsfremmende tiltak.  
Det kan også - dersom tiltaket ikke faller innenfor tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

landbruket- gis tilskudd til skjøtsel av skog i kantsoner langs vann, vassdrag og dyrket mark 
og til skjøtsel av skog i sammenheng med kulturminner. 

Det kan videre gis tilskudd til aksjonsrettede prosjekter som har som mål å øke 
skogkulturinnsatsen. 

Det skal ikke gis tilskudd til skogplanting, såing, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved 
uttak av virke gir overskudd.  
 

  Kapittel 3.  Tilskudd til veibygging 
 

§  3-1   Generelt 
Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når 

dette bidrar til etablering av helhetsløsninger som gir grunnlag for bedre utnyttelse av skog- 
og utmarksressursene.  

Det skal ikke gis tilskudd til bygging av veier som fører til reduksjon av «villmarks-
pregede områder», dvs. områder som ligger mer enn 5 km i horisontal avstand fra 
eksisterende tekniske inngrep,  
§  3-2 Vilkår 

Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter ”Forskrift om planlegging og 
godkjenning av veier til landbruksformål” eller etter ”Plan og bygningslovens bestemmelser”, 
og som blir bygd i samsvar med gjeldende ”Normaler for landbruksveier med 
byggebeskrivelse”, fastsatt av Landbruksdepartementet. 



Før anleggsarbeidet settes i gang, skal det foreligge en byggeplan som kommunen har 
godkjent. 

Det er et vilkår at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble 
bygget.  

Tilsatte knyttet til de offentlige landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på 
tjenestereiser i de områder veien betjener, rett til avgiftsfri bruk av veier som har fått tilskudd.  
 
   Kapittel 4.  Tilskudd til miljøtiltak i skog 
 
§  4-1   Generelt 

Det kan gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier i områder der det drives 
et aktivt skogbruk.  
 
§  4-2   Miljøhensyn ved driftstilpasninger eller ikke-hogst 

Det kan gis tilskudd til dekning av kostnadene ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å 
utvikle miljøkvaliteter, og til dekning av økonomiske tap der miljøkvaliteter krever særlig 
økonomisk tyngende miljøtilpasninger ved skogsdrift.  

Det kan videre gis tilskudd til delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig 
bevaring av spesielle biotoper, der miljøverdiene krever at skogeieren avstår fra skogsdrift. 
Skogeieren må selv bære den økonomiske belastningen ved å la en mindre del av skogarealet 
stå urørt, jf. 1. ledd.  

Det kan også gis tilskudd til dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå 
vegbygging som vil redusere ”villmarkspregede områder”. 
 
§  4-3   Tilrettelegging for friluftsliv  

Det kan – innenfor rammen av dette kapittel og dersom tiltaket ikke faller innenfor 
tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - gis tilskudd til tiltak knyttet til å bevare og 
utvikle friluftslivskvaliteter i områder som samtidig utnyttes til et næringsrettet skogbruk. 
 
§  4-4   Vilkår 

Det er et vilkår for utbetaling av tilskudd etter dette kapittel, § 4-2, 1. og 2. ledd, at 
miljøkvalitetene er registrert i samsvar med metoder som har basis i vitenskapelig 
dokumentasjon av sammenhenger i skognaturen (f.eks. registreringer utført etter metoden som 
er utviklet gjennom prosjektet Miljøregistreringer i skog -MiS).  

Det utbetales ikke tilskudd etter dette kapittel på under kr. 3 000,-, og normalt skal 
tilskuddsbeløpet til en enkelt skogeier ikke overstige kr. 75 000,-. 

For tilskudd som gis etter §§ 4-2 og 4-3 skal det inngås en avtale mellom skogeier og 
kommunen om hvilke plikter og restriksjoner tilskuddet forutsetter. Kommunen kan etter 
samråd med skogeieren bestemme at avtalen oppheves dersom spesielle forhold tilsier det.  
 
 

Kapittel 5.  Tilskudd til andre tiltak i skogbruket 
 
§  5-1   Generelt 

Det kan gis tilskudd til andre tiltak og prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i 
en kommune eller region, når tiltaket eller prosjektet ikke omfattes av andre etablerte 



tilskuddsordninger, som f.eks. fylkesvise BU-midler eller verdiskapingsprogram. Aktuelle 
tiltak etter dette kapitlet er prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen 
i og fra skogen, f.eks. fellestiltak for økt avvirkning av virke til bioenergi. 

Det er ikke anledning til å gi tilskudd til taubanedrift. 
 

§ 5-2   Skogsdrift med hest  
Det kan gis tilskudd til drift av tømmer med hest. 

 
   Kapittel 6.  Søknad og saksbehandling m.m. 
 
§  6-1   Søknad og saksbehandling 

Søknad om tilskudd skal skrives på det skjema som er utarbeidet for den enkelte 
tilskuddsordning. Søknaden sendes til kommunen som treffer vedtak om tildeling av tilskudd. 
Kommunen kan fastsette en søknadsfrist for den enkelte ordning. 

Utgifter til planlegging av tiltak kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. 
Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling 

av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som 
blir knyttet til senere oppfølgning og vedlikehold.  
 
§  6-2   Vilkår  

I tillegg til de vilkår som er inntatt i kapitlene 2-5 i denne forskrift kan kommunen når 
tilskudd gis også sette andre vilkår som er i samsvar med den enkelte tilskuddsordnings 
formål. Det kan f.eks. settes en tidsfrist for tiltakets gjennomføring  

Vilkårene må være saklig begrunnet og stå i rimelig forhold til tilskuddets størrelse. 
 
§  6-3   Utbetaling 

Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra søkeren. Kommunen kan 
bestemme at det skal foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket gjennomføres, og at en del 
av tilskuddet ikke blir utbetalt før tiltaket er fullført.  
 
§  6-4   Tilbakebetaling  

Kommunen kan kreve et tilskudd tilbakebetalt helt eller delvis hvis vilkår som er satt 
ikke blir oppfylt, eller det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene i denne forskrift. 
Kravet kan motregnes i produksjonstilskudd eller andre tilskudd hvis mottakeren har krav på 
slike. Hvis tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelses-
renter i tillegg, jf. lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.    
 
   Kapittel 7.  Avsluttende bestemmelser 
 
§  7-1   Opplysningsplikt og kontroll    

Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd 
med forutsetningene. 

Mottaker av tilskudd etter denne forskrift plikter å gi de opplysninger som kommunen 
eller Fylkesmannen krever. 

Fylkesmannen  eller Riksrevisjonen kan kontrollere at forvaltningen av 
tilskuddsmidlene er skjedd i samsvar med forutsetningene i denne forskrift, tildelingsbrev 
eller eventuelle utfyllende retningslinjer. Det kan fastsettes nærmere retningslinjer for 
kontrollarbeidet.  

Det er fastsatt særskilte retningslinjer for resultatkontroll i skogbruket. Resultatene av 
denne kontrollen skal rapporteres til Fylkesmannen på særskilte skjema for resultatkontroll.  



Kommunen må når det gis tilskudd ta forbehold om at kommunen, Fylkesmannen eller 
Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av de gjennomførte tiltak. 
 
§  7-2   Klage 

Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til 
Fylkesmannen etter bestemmelsene i kap. VI i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven). 
 
§  7-3   Dispensasjon  

Departementet eller den det bemyndiger kan dispensere fra denne forskrift. 
 
§  7-4   Ikrafttredelse m.m. 

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2004. 
Fra samme dato oppheves følgende forskrifter: 
1. Forskrift om behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til   

skogsveier, fastsatt 1. juni 1979. 
2. Forskrift for tilskudd til praktikanter i skogbruket, fastsatt 2. mai 1980. 
3. Forskrift om tilskott til førstegongstynning, fastsatt 22. desember 1993. 
4. Forskrift om tilskudd til drift i vanskelig terreng, fastsatt 28. april 1994. 
5. Forskrift om tilskott til skogkultur, fastsatt 16. mai 1994. 
6. Forskrift om tilskudd til bygging av skogsveier, fastsatt 28. juni 1994. 
7. Forskrift om tilskudd til miljøtiltak i skogbruket, fastsatt 24. oktober 2001.  

 
 


