
Tiltaksstrategi for prioritering av NMSK-midler i Gjøvik kommune 2020 

Tildeling av tilskudd styres gjennom Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004 (NMSK-
forskriften). Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra 
regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig 
som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen 
blir ivaretatt og videreutviklet.  

NMSK-forskriftens paragraf 3 sier blant annet at: «Det skal fastsettes overordnede 
retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom 
Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.». Det har vært 
avholdt et møte med Fylkesmannen og nabokommunene. Samarbeidet med 
næringsorganisasjonene i kommunen er ikke formalisert pr. dato, men det har vært meget 
god dialog med alle aktører gjennom lang tid. Det har vært stor konsensus mellom 
næringsaktørene og kommunal skogbruksmyndighet om tilskuddsordninger og konkrete 
prosjekter innen skogkultur og veg. Kontaktutvalget i  Gjøvik har ikke vært operativt på 
mange år, men vil bli formalisert på nytt i løpet av 2020. Tiltaksstrategien vil da bli drøftet i 
full bredde, og eventuelt bli justert for 2021. 
 
Kommunale NMSK-midler 
De kommunale NMSK-midlene som Gjøvik kommune får tildelt er fordelt  på to områder – 
skogkultur og skogsbilveger. Det kan ikke omfordeles midler mellom disse. Innenfor 
vegpotten vil tiltak med taubane og hest også inngå. 
 
Skogkultur 
Mål: Stimulere til økt aktivitet på områder som gir best mulig produksjon av tømmer på en 
bærekraftig måte, både med hensyn på volum og kvalitet.  
 
I Gjøvik har vi over lang tid hatt fokus og tilskudd til ungskogpleie og markberedning. Det har 
vært stigende aktivitet for disse tiltakene de siste 5 årene. Vi anser det som viktig å 
opprettholde fokus og aktivitet på disse tiltakene, da disse gir produksjon av skog med god 
kvalitet og stort volum. 
Det vil bli gitt tilskudd til: Ungskogpleie, markberedning og kunstig kvisting. 
 
Tilskudd: Inntil 30 % av godkjent kostnad. 
Prioritering: Søknadene behandles fortløpende. 
Søknadsfrist: 1. desember 2020 for tiltak utført i 2020 
 
Suppleringsplanting: Det har tidligere vært fokus på suppleringsplanting i Gjøvik og vært gitt 
tilskudd til dette av de lokale NMSK-midlene før de nasjonale ordningene trådde i kraft i 
2017. Det bør derfor fra 2021 vurderes å sette av lokale NMSK-midler til suppleringsplanting, 
om den nasjonale tilskuddssatsen fortsatt blir satt så lavt som 20 %. 
Suppleringsplanting er et tiltak hvor vi tydelig ser effekten av bruk av tilskudd. Tiltaket er 
svært viktig for å optimere skogproduksjon og karbonfangst. 
 
 
 



Skogsbilveger, taubane og hest:  
Mål: Stimulere til aktivitet som forbedrer infrastrukturen og gir veger som tåler lengre og 
tyngre vogntog.  
 
Hovedfokus i Gjøvik har vært og er fortsatt opprusting av eldre skogsbilveger. Det har vært 
gledelig stor aktivitet på denne fronten de siste årene, og vi håper å kunne stimulere til 
ytterligere aktivitet på området. 
Det vil bli gitt tilskudd til: bruer, punktutbedringer, snuplasser, ombygging og nybygging av 
skogsbilveger. 
Tilskudd 2020: Inntil 40 %. Bruer: Inntil 50 % 
 
Taubane og hest: Kronetilskudd pr. utdrevne m3. Taubane og drift med hest kan prioriteres 
der dette er det mest formålstjenlige etter en konkret vurdering av det aktuelle området.  
 
Prioritering for 2020: Søknadene behandles fortløpende så lenge det er tilgjengelige midler. 
Søknadsfrist for tiltak i 2021: 15. oktober 2020. 
 
Nasjonale midler 
 
Miljøtiltak i skog 
Det gis også NMSK-midler av en nasjonal pott til miljøtiltak i skog for bevaring av 
nøkkelbiotoper og andre miljøverdier.  
Mål: Ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner. 
Det gis tilskudd til bevaring av nøkkelbiotoper og andre miljøverdier. Det kan også gis 
driftstilskudd ved hogst for bevaring av kulturminner og naturverdier.  
Landbruksdirektoratet har kr 14 mill. til disposisjon i en nasjonal pott for 2020.  
 
Søknadsfrist: 1. november 2020 
Prioritering: Søknadene behandles fortløpende av kommunen. 
 
Skogkultur 
I tillegg til NMSK-midlene, gis det tilskudd til tettere planting og skoggjødsling. 
Landbruksdirektoratet har kr 24 mill. til disposisjon i en nasjonal pott for 2020. I ordningen 
for tettere planting, ligger det også inne et tilskudd til suppleringsplanting som i 2020 er på 
20 % av totalkostnaden. Dette tilskuddet var i 2019 på 50 %.  
 
Hjemmeside 
Kommunen har en egen hjemmeside for informasjon om tilskudd i skogbruket: 
https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/naring-og-

landbruk/landbruk/skog-og-utmark/tilskudd-til-skogbruket/ 
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