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Retningslinjer for tildeling av NMSK-tilskudd i Røros kommune. 
Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) blir fordelt på kommunene av Fylkesmannen. 

Grunnlaget for tildelingen er innmeldte behov fra kommunen, sett i forhold til samlet pott fra 

landbruksdirektoratet. Røros kommune har en gjennomgang av behovet for kommende sesong hver 

høst. Denne gjennomgangen blir gjort i kontaktutvalget for skogbruk i Røros kommune. Denne 

gjennomgangen gir grunnlaget for oversendelse av kommunens behov for tilskuddsmidler. 

Etter at kommunen har mottatt tilskuddsrammen, settes et budsjett for de ulike tilskuddene.  

Utbetaling og bruk av midlene, må følge retningslinjer fastsatt i Forskrift om tilskudd til nærings- og 

miljøtiltak i skogbruket (NMSK-forskriften). 

Utbetaling av tilskudd blir gjennomført gjennom Web-Skas/ØKS (system fra Landbruksdirektoratet). 

 

Tildeling av NMSK midler til skogeier skjer bare etter skriftlig eller elektronisk søknad fra skogeier. 

Dersom skogeier benytter seg av skriftlig søknad, må det forelegge signatur fra skogeier.  

Tiltak vektes ulikt i kommunen, jevnfør NMSK-forskrift §3: 

1.prioritet: Tiltak knyttet til foryngelse, NMSK-forskrift §4, (rydding, planting, såing, markberedning 

og ungskogpleie) 

2.prioritet: Miljøtiltak (NMSK-forskrift §6), kunstig kvisting, gjødsling, prosjekter (NMSK-forskrift §8) 

 

Tildeling av NMSK midler til skogeier skjer fortløpende gjennom året, men prioritering ses opp mot 

forventet forbruk. Utbetaling av 2. prioritetstiltak kan derfor altså måtte avvente behandling til sist 

på året.  

Søknader må leveres inn i god tid før slutt på barmarksesongen, slik at tiltak kan kontrolleres i felt.  

Søknader om supplering, tynning og drift med taubane, må godkjennes på forhånd av kommunen 

før tiltak iverksettes.  

Planting 

Planting er den aktiviteten som er viktigst for å sikre ny skog av god kvalitet. Det er også et tiltak som 

er enkelt å planlegge skogfonds-messig, da dette tiltaket utføres like etter avvirkning. 

Det gis i Røros 40% tilskudd til ordinær planting. 

For planting vil «Standard utplantingstall for vanlig gran i Trøndelag» bli lagt til grunn for godkjenning 

av tilskudd, dette også selv om det oftest plantes furu i Røros. Det er her angitt plantetall pr. daa på 

hver bonitet. 
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Suppleringsplanting 

Kommunen har enkelte år en forhøyet tilskuddssats for suppleringsplanting. Denne satsen settes 

samtidig med fastsettelsen av de ordinære tilskuddene. Det kreves på disse midlene en 

forhåndssøknad/godkjenning. For supplering som er gjennomført uten slik forhåndssøknad, gis 

tilskudd etter sats for ordinær planting. Det kan også søkes suppleringstilskudd på arealer hvor 

markberedning har slått feil. Kommunen befarer eventuelle suppleringsfelter før behandling av 

søknader.  

Røros kommune gir 15% tilskudd til suppleringsplanting. Med tilskudd fra landbruksdirektoratet blir 

totalt tilskudd 65% for suppleringsplanting.  

Markberedning 

Markberedning kan være viktig for å sikre kostnadseffektiv og tilfredsstillende foryngelse i områder 

med lav bonitet. I tillegg er det et godt tiltak kombinert med planting på høye boniteter, for å sikre at 

plantene får liten konkurranse de første årene. Markberedning kombinert med planting gjør også at 

skader fra gransnutebillen reduseres betraktelig. Markberedning kan også planlegges godt 

skogfondsmessig, da også dette utføres umiddelbart etter hogst.  

Markberedning er et kostnadstiltak satt i kr pr. daa. Kostnadstaket fastsettes hvert år, samtidig som 

tilskuddssatsene bestemmes. 

 

Ungskogpleie 

Ungskogpleie er viktig for å øke kvaliteten på ungskogen og legge til rette for at de rette trær får 

vokse inn i fremtiden.  

Ungskogpleie er et kostnadstiltak satt i kr pr. daa. Kostnadstaket fastsettes hvert år, samtidig som 

tilskuddssatsene bestemmes. 

Manuell 1-gangs tynning 

For manuell 1-gangs tynning kreves en forhåndsgodkjent søknad. 

 

Tilskuddssatser for de ulike tiltakene: 

Planting: 40% av kostnad inntil 6,1kr/plante.  

Supplering: 65% (15% fra kommune og 50% fra landbruksdirektoratet) av kostnad inntil 10kr/plante 

Markberedning: 40% av kostnad inntil 400kr/daa 

Ungskogpleie: 50% av kostnad inntil 400kr/daa    

Manuell 1-gangs tynning: 50% av kostnad inntil 400kr/daa 

 

Søker plikter å sette seg inn i bestemmelsene i NMSK-forskriften. 

 

Retningslinjene gjelder inntil nye retningslinjer er vedtatt for 2020.  


