
 

 

Hurdal kommune 

 

                                                                                               

 

Tilskudd til skogbrukstiltak 2020 
 
 

Skogsveger 
 

 Det kan gis tilskudd til nybygging eller ombygging av eksisterende skogsveger når dette bidrar til 
helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.  

 Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter den til enhver gjeldende forskrift om 
planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens 
bestemmelser.  

 Vegene skal bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveger 
 

Tilskuddsnivå 

Følgende tilskuddsnivå brukes som retningsgivende ved fastsetting av tilskuddsprosent: 
 

Tiltak Prosentsats 

Ombygging og nyanlegg av skogsbilveg (vegklasse 3 og 4) * 20 – 40 % 

Utbedring av «flaskehals» på skogsbilveg * inntil 40 % 

Avkjøringslomme fra offentlig veg (for opplasting av tømmer) inntil 50 % 

Ombygging av bruer på skogsbilveger 50 % (60 %) 

Bruk av vegplanlegger (gjelder på tiltak merket *) + inntil 6 % 

 
 

Byggekostnader 

Større «selvbyggerprosjekt» som blir gjennomført av skog-/vegeier, skal ha byggeplan og 

kostnadsoversikt utarbeidet av vegplanlegger. Anleggskostnad angitt av vegplanlegger er styrende i 

forhold til godkjent anleggskostnad i en tilskuddssøknad. 

 

Maksimal byggekostnad som gir grunnlag for tilskudd settes til kr 1.500,- pr løpemeter veg, kostnad ut 

over dette gir ikke grunnlag for tilskudd. 

 

Frister for innsending av søknader 

Frist for innsending av søknadene til kommunen:  30. april. 

Søknader sendt etter 30. april behandles fortløpende dersom det fortsatt er tilskuddsmidler tilgjengelig. 

 

Søknader om tilskudd til skogsveger er underlagt en rekke retningslinjer og krav for å bli godkjent. 

Disse finner en i dokumentet «retningslinjer for søknader om tilskudd og bygging og ombygging av 

skogsveger, drift med taubane og drift med hest for Hurdal kommune», tilgjengelig på kommunens 

hjemmesider. Skjemaer for søknad om vegtiltak og tilskudd finner en på Landbruksdirektoratets 

nettsider. Ta kontakt med kommunen før du starter planlegging av  nybygging og ombyggingstiltak.  
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Drift i bratt terreng 
Det kan gis tilskudd til drift med taubane og slepebane i bratt terreng. Tilskudd kan gis der lilengden som 

hovedregel er over 75 meter og hellingen over 40 %. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket presiserer at tilskudd kun kan gis i områder der det er foretatt registreringer av 

miljøkvaliteter. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, skal det stilles krav om 

gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Skogbrukets miljøstandard. 

 

Vilkår 

Alle tau- og slepebanedrifter som søker tilskudd skal være vurdert etter naturmangfold-loven og 

forhåndsgodkjent av kommunen. 

Tiltaket skal også vurderes i forhold til økt risiko for flom, erosjon eller løsmasseskred, jf. NVEs skredkart. 

Ved søknad om tilskudd skal søknadsskjema LDIR 916, søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng 

benyttes. 

Tilskuddssats 

Inntil 115 kr/m3 begrenset oppad til 2000 kr/daa. 

Ved stor søknadsmengde kan kommunen justere tilskuddssatsen. 

Behandling av søknad 

Søknader om tilskudd skal behandles før hogst igangsettes.  

Søknad kan legges inn via  ALTINN, veiledning til dette finner du her.  

Utbetaling 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmodning fra skogeier. 

Frist for innsending til kommunen: 15. november. 

 

Drift med hest 
Det kan gis tilskudd til utkjøring av skogsvirke med hest. 

 

Tilskuddssats 

Inntil 50 kr/m3  

 
Behandling av søknad  

Søknader behandles fortløpende. Søknad kan legges inn via  ALTINN, veiledning til dette finner du her.  

Utbetaling  

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmodning fra skogeier.  
Frist for innsending til kommunen: 15. november.  

 

 

 

 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D637216772554169995109501%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://www.altinn.no:443/ui/Authentication/LoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/142.guide
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D637216772554169995109501%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://www.altinn.no:443/ui/Authentication/LoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/142.guide
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Ungskogpleie 
- eiendommer under 10 000 dekar, 40 %, maks. 220 kr/daa 

- eiendommer over 10 000 dekar, 30 %, maks. 150 kr/dekar 

Dette regelverket gjelder for tilskudd til ungskogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde 

etter tiltak skal være maksimalt 10 meter. 

 

For skogeiere som benytter arbeidskraft fra prosjektet Jobb i skogbruket for ungdom (JOBU), er 

tilskuddssatsen 60 %, maks. 300 kr./dekar - for alle eiendomsstørrelser. 

Søknad kan legges inn via  ALTINN, veiledning til dette finner du her.  

 
Markberedning 
–20 %, maks. 75 kr/daa - for alle eiendomsstørrelser. 

Søknad kan legges inn via  ALTINN, veiledning til dette finner du her.  

 
Nyplanting 
Det kan gis inntil 60 prosent tilskudd til skogeiere som planter inntil 50 planter per daa utover et fastsatt, 
bonitetsavhengig minimumsantall. 

Tabell 1. Krav til minimum utplantingstall for tilskudd ved nyplanting (gjelder alle treslag). 

Bonitet Minimum plantetall pr. 

dekar 

Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt 

minimumskrav) 

26 220 220- 270 

23 220 220- 270 

20 200 200- 250 

17 180 180- 230 

14 160 160- 210 

11 130 130- 180 

8 100 100-150 

 

Tabell 2. Intervall som utløser tilskudd til planting etter markberedt felt (inntil 60 prosent tilskudd) 

Bonitet         Minimum plantetall pr. dekar uten markberedt 

felt 

Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved planting på 

markberedt felt 

26 220 198-248 

23 220 198-248 

20 200 180-230 

17 180 162-212 

14 160 144-194 

11 130 117-167 

8 100 90-140 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D637216772554169995109501%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://www.altinn.no:443/ui/Authentication/LoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/142.guide
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D637216772554169995109501%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://www.altinn.no:443/ui/Authentication/LoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/142.guide
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Supplering 
Tilskuddet kan gis for supplering på alle boniteter 

 Tabell 3. Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag). 

Bonitet Minimum plantetall pr. dekar etter supplering 

26 220 

23 220 

20 200 

17 180 

14 160 

11 130 

8 100 

 

 

Ekstraordinært tilskudd for planting 

Landbruks- og matdepartementet åpner i en pressemelding den 27.3.2020 for et ekstraordinært tilskudd 

på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Tilsammen inntil 60 millioner kroner. Koronasituasjonen, 

og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av 

grensekontroll og karantenebestemmelser, har ført til store utfordringer med hvordan næringen skal få 

gjennomført den planlagte skogplantingen i vår. Det legges med dette til rette for at 

skognæringen likevel skal få økonomi til å gjennomføre denne plantingen. 

Viser til egen informasjon om ordningen på fylkesmannens nettsider.   

 

Søknader vedr. planting og supplering kan legges inn via  ALTINN, veiledning til dette finner du her.  

 

Ved søknad om tilskudd til plantetiltak, pass på at følgende er del av søknaden:  

 Nødvendig dokumentasjon, dvs. faktura og tilfredsstillende kartfesting. 

 Areal, antall planter og bonitet er angitt på en tilfredsstillende måte. 

 

Kommunen er pålagt å trekke ut søknader for kontroll. Det vil si at plantefeltene blir kontrollert for å 

påse at opplysninger gitt i søknad stemmer overens med det faktisk utførte. Avvik vil kunne føre til 

avkortning av tilskudd, evt. krav om tilbakebetaling av tilskudd.  

Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. 

Søknader om tilskudd som leveres etter 7. november, vil kun bli behandlet dersom det fortsatt er 

ubenyttede midler på ordningen for 2020. 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/informasjon-til-deg-som-er-skogeier-i-oslo-og-viken/
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D637216772554169995109501%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://www.altinn.no:443/ui/Authentication/LoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/142.guide

