
Tiltaksstrategi for tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
(NMSK) 2020 – 2024 for Balsfjord kommune 

 

1 Bakgrunn 

Kommunen har førstelinjetjeneste som skogbruksmyndighet og fatter vedtak etter 
skogbruksloven med forskrifter. Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt 
verdiskaping i skogbruket. Samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, 
landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.  

F.o.m. 1.1.2020 forvalter kommunen alle tilskuddsordninger med hjemmel i forskrift om 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Det nye er at kommunen f.o.m. 01.01.2020 også har fått 
vedtaksmyndighet for tilskudd til skogsveger (§7) og drift med taubane, hest o.a (§7). 

Det skal fastsettes overordna retningslinjer for prioritering av søknader. Retningslinjene 
utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i 
skogbruket lokalt. Fylkesmannen fordeler NMSK-midler til kommunene. 

 

2 Organisering og prosess 

Strategien er utarbeidet av Balsfjord kommune i samrådet med det lokale skogeierlaget og 
Fylkesmannen. Vedtatt i formannskapet den 24.06.2020. 

 

3 Status, mål og utfordringer for skogbruket i kommunen 

3.1 Status: 

Balsfjord kommune er en stor lauvsskogkommune men har også mange plantefelt av bartre 
som er i god vekst. I likhet med resten av fylket er stor andel av lauvskogen hogstmoden og 
har passert kullminasjonspunktet for tilvekst. Dvs at lauvskogen flere steder er kraftig på retur 
med tanke på sunnhet og tilvekst. Bartreskogen bidrar med økende tilvekst ifølge 
Landskogstakseringen.  

Troms har et marked for skogsflis til bioenergi, og strangeved som går til vedproduksjon. Det 
pågår også en utstrakt produksjon av ved i Balsfjord, både til eget bruk, og til salg på det 
lokale markedet. Det har i de siste årene vært store hogster til bioenergi på flere områder i 
Balsfjord. Pr i dag er det også en lokal entreprenør som leverer skogsflis til fjernvarmeanlegg 
i Målselv. Landbruk Nord har et pågående prosjekt som satser på skogbruk. Tilsatt 
skogbruksleder i Landbruk Nord har kompetanse som veiplanlegger og vil kunne bistå 
skogeiere i planleggingen nybygging og oppgradering av eksisterende skogsveier. På 
skogkultursiden har Landbruk Nord bidratt til en økning på skogplanting i Balsfjord. 
Balsfjord kommune har rådgiver i 40 % stilling som jobber med lovpålagte oppgaver på skog 
og viltforvaltning.  

 



3.2 Mål: 

 Fokus på skogsvegbygging, herunder kommer også lunneplasser til industriell flising.  

 Økt hogst. 

 Forynge flatene med treslag som sikrer høy skogproduksjon og co2 binding. 

 Økt skjermhogst i plantefelt. 

 Lauvrydding samt tynning i barskog. 

 Flere skogbruksplaner med mere info om skog og miljø. 

 Innleide entreprenører bør i tatt nettkurs/kurs «Norsk PEFC skogstandard». 

 

3.3 Utfordringer: 

 Liten stillingshjemmel på skogbruk i kommunen for lovpålagte forvaltningsoppgaver. 

 Viktig å beholde avsetningsmulighetene for trevirke lokalt. 

 Jobbe for god tilgang til skogs entreprenører ettersom maskinell hogst overtar mer og mer 
av hogsten. 

 

4 Kommunens strategi for å oppnå målene 

 Prioritere tiltak som reduserer transportkostnader på skogsvirke ut av skogen til offentlig 
vei. 

 Følge opp skogeiere som tar kontakt med kommunen med ønske om tiltak på egen 
eiendom. 

 Kontakte skogeiere og initiere tiltak, gjerne fellestiltak. Informasjon om tilskuddsmidler. 

 Gjennom kontakt med skogeiere, som for eksempel befaringer, skogsvegmøter, 
skogeierlagsmøter, skogdager og via informasjon på kommunens hjemmeside. 

 

Aktuelle lover og forskrifter forvaltes av Balsfjord kommune. 

 

  



5 Retningslinjer for prioritering mellom søknader om NMSK-midler 

 

Kommunen får tildelt 2 rammer innen NMSK forskriften:  

1. Midler til skogkultur, miljøtiltak og annet (§4, §6 og §8)  
2. Midler til skogsvegbygging og drift med taubane, hest o.a. (§5 og §7 

 

5.1. Skogkultur, miljøtiltak og annet 

 Forynge hogstflater. 

 Planting av bartre og suppleringsplanting. 

 Markberedning. 

 Skjermhogst. 

 Ungskogpleie i barskog. 

 Avstandsregulering. 

 Tynning i barskog ved underskudd på tynning. 

 Stammekvisting. 

 Gjødsling i skog (sentral pott). 

 Miljøtiltak i skog jf § 6.  

 Andre tiltak jf § 8 (prosjekt). 

Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge. Alle tiltakene er likevel viktige for å oppnå en 
best mulig framtidsskog. 

 

5.2 Skogsvegbygging 

Retningslinjer for prioritering av søknader Balsfjord kommune:  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har en felles tilskottsramme for skogsvegbygging og 
drift med taubane, hest og annet (driftstilskott). Balsfjord kommune prioriterer mellom 
søknader om tilskott til skogsvegbygging og driftstilskott innafor de tildelte tilskottsrammer.  

 

5.2.1 Søknader 

Kommunen kan sette søknadsfrist etter behov. 

Søknad sendes inn til Balsfjord kommune. Søknaden vurderes av Balsfjord kommune. 
Kommunen prioriterer søknadene ut fra fastsatte kriterier.  

Søknad om tilskott til skogsvegbygging skal inneholde følgende:  



 Søknadsskjema LDIR-903B skal fylles ut og benyttes. 

 Hjemmelshaverne på de berørte eiendommene må skrive under på søknadsskjema, eller 
alternativt vedlegges fullmaktserklæring.  

 Eiendommenes prosentvise eierandel må være utfylt. 

 Aktivitetsfremmende tiltak som hogst- og planteforpliktelser settes opp på den enkelte 
eiendom . 

 Kopi av søknad og vedtak etter forskrift om planlegging og godkjenning av veger for 
landbruksformål med tilhørende kart i målestokk 1:5000 med planlagt bygd veg inntegna.  

 Enkel byggeplan vedlegges (Se baksiden av søknadsskjema LDIR-903B). 

Kostnadsoverslag og finansieringsplan for anlegget vedlegges. Kostnader oppgis uten 
merverdiavgift. 

 

5.2.2 Prioritering av søknader 

Søknader om tilskott vurderes ut fra følgende prioritering:  

1. Skogsbilveger – nyanlegg og ombygging til vegklasse 3, 4, 5 og velteplasser.  

2. Traktorveger - Ferdigstilling av delfinansierte påbegynte prosjekter prioriteres.  

Fellesveganlegg prioriteres.  

 

Ved prioritering mellom søknader legges det vekt på:  

 Skogbruksandelen og kostnader i forhold til de totale skogressursene i dekningsområdet.  

 Aktivitetsfremmende tiltak – hogst- og forpliktelser til planting.  

 Om traktorvegen inngår som en del hovedplan for et område for å oppnå tilstrekkelig 
adkomst til dekningsområdet etter bygging av skogsbilveg  

 Om traktorvegen bygges med linjeføring og kurvatur for seinere tenkt ombygging til 
skogsbilveg 

 Næringsaktivitet og bosetting i distriktene. 

 

6 Tilskott til taubane, hest og annet (driftstilskott)  

  

6.1 Generelt om driftstilskott 

All skog i Balsfjord er definert som vernskog. All hogst i vernskogen, unntatt hogst av ved til 
eget bruk, skal meldes til kommunen seinest 3 uker før hogsten skal settes i gang.  



Tilskottsordningen er begrenset til virke for salg. Skogeier er søker.  Det må foreligge et 
hensiktsmessig driftsopplegg som gir mulighet for framtidig drift og behandling av 
driftsområdet og de tilstøtende områder. Tilskott kan bare gis når driften gjennomføres slik at 
det tas hensyn til skogsområdenes funksjoner i forhold til biologisk mangfold, 
landskapsverdier, kulturminnevern og friluftsliv. Det skal også tas hensyn så driften ikke 
forårsaker kjøreskader som utløser erosjonsskader av betydning. Slutthogst av arealer med 
ung barskog, jf kravpunkt 14 i PEFC skogstandard, prioriteres ikke med driftstilskott. Det skal 
ikke gis driftstilskott til områder som skal brukes til andre formål enn skogproduksjon.   

  

For å vurdere søknaden i forhold til bestemmelsene §§8-12 i Naturmangfoldloven må søknad 
om driftstilskott sendes til Balsfjord kommune før drifta gjennomføres. Søknaden må 
inneholde opplysninger om arealet som berøres, planlagt gjennomføring av drifta og 
kartfesting av driftsområdet.  

 

Etter at drifta er gjennomført skal Balsfjord kommune kontrollere at drifta er 
tilskottsberettiget, at drifta er gjennomført etter bestemmelsene i forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket, og at de oppgaver som framgår av søknadsskjema er 
riktige.  

 

Tilskott utbetales etterskuddsvis fra kommunen med utgangspunkt i dokumentert innmålt 
kvantum gjennom virkesdatabase for skogfond og måleplikt. Eget søknadsskjema benyttes 
(Skjema: SLF-916 B) m/kartvedlegg. Balsfjord kommune fatter vedtak om tilskudd. 

   

 

6.2 Vekslende driftssystem (lunnetilskott)  

Tilskott til vekslende driftssystem forutsetter nødvendig skifte av transportmiddel for 
videretransport fram til leveringssted. Herunder regnes nødvendig lunning av virke i terrenget 
ved vanskelige terreng- og føreforhold for å spare terrenget for kjøreskader. Fremkjøringen av 
lunnavirke bør skje ved gunstige føreforhold slik at intensjonen (unngå kjøreskader) med å 
lunne virket ivaretas. Innvinsjing til traktor for direkte framkjøring er ikke regnet som 
vekslende driftssystem.  

 

6.3 Lang terrengtransport  

 Ved skogsdrift der terrengtransporten er over 1,5 km og til og med 2 km kan det gis 
tilskott. Tilskottet beregnes bare for den delen av driftsvolumet hvor terrengtransporten 
overstiger 1,5 km.  

 Ved skogsdrift der terrengtransporten er over 2 km kan det gis tilskott. Tilskottet beregnes 
bare for den delen av driftsvolumet hvor terrengtransporten overstiger 2 km.  



 Driftstilskott til lang terrengtransport skal bare brukes i de tilfeller hvor det ikke er faglig 
aktuelt å bygge ut permanent skogsveg.  

Transport av virke på traktorveg regnes ikke som terrengtransport.  

  

6.4 Oppryddingshogst etter stormfelling   

 Ved stormfelling av skog er det viktig å komme tidlig i gang med oppryddingsarbeidet slik 
at virket blir transportert bort fra skogen. Dette for å unngå insektskader og for å ivareta 
virkesverdier for videreforedling/industri.  

  Ordningen gjelder kun bartrevirkevirke. Sagtømmer skal sorteres ut og leveres til sagbruk 
så langt det er avsetning. Virkesvolumene skal innrapporteres til virkesdatabasen. 

 Virket skal normalt være transportert bort fra skogen og stedet for levering av virke ved 
bilveg innen 15. juli*, jf § 12 i forskrift om berekraftig skogbruk. (*egen dato for Troms og 
Finnmark).  

 Søknad krever ikke forhåndstilsagn, men oppryddingshogsten skal normalt meldes til 
kommunen, jf skjema «Melding om hogst i vernskog», der det er meldeplikt på hogst. 
Hogstmelding med kart over hogstområde og eventuelt vedtak fra kommunen sendes til 
Fylkesmannen sammen med søknadsskjema. Kommunen skal kontrollere lunnene med virke 
etter hogst. Søknadsskjema SLF-916 B benyttes med tilskuddsform «kode 9».  

  

  



7 Tilskuddssatser 

 Tiltak Tilskudd inntil x % av 
godkjente kostnader 

Arealtilskudd inntil x kr pr da 

 

Kode i 
ØKS 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Privat og 
kommunal 
eiendom 

Statlig 
eiendom 

Skogkultur, miljøtiltak o.a.      

Flaterydding 100 70 60   

Markberedning 101 70 60   

Felling av nyttbart lauv a 104   300 300 

Plantekjøp 110 70 60   

Planting 120 70 60   

Suppleringsplanting 130 70 60   

Mekanisk etterarbeid 131 70 60   

Avstandsregulering 133 70 60   

Underskudd tynning 140   300/400 b  

Stammekvisting 141 70 60   

Miljøtiltak i skog jf § 6  Vurderes i det enkelte tilfelle 

Gjødsling  Sentral pott 

Skogsvegbygging     

Skogsbilveger  75 75   

Velteplasser  75 75   

Traktorveger  70 70   

Taubane, hest oa.     

Vekslende driftssystem  Inntil 60,- kr/fm3 

Lang terrengtransport  1,5 km-2 km = inntil 30 kr/fm3 

Over 2 km = inntil 40 kr/kr/fm3  

Vanskelighetstilskudd 
opprydding bartre ved 
stormfelling 

 20 kr/fm3 20/kr/fm3   

a) Omfatter hogst før nyanlegg (planting) eller ved etterarbeid (skjermhogst). 

b) Maskinell/manuell tynning. Forutsetter et uttak på minst 2 m3 pr da og at virket er 

innmeldt i virkesdatabasen. 

Fellesveganlegg bør ha høyere tilskottsprosent enn anlegg hos enkeltskogeiere. Vedtak om tilskott fattes av 
Balsfjord kommune. 


