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1. Bakgrunn 

Fra 01.01. 2020 ble vedtaksmyndigheten for tilskudd til bygging av skogsveier og tilskudd til 
drift med taubane, hest o.a. flyttet fra Fylkesmannen til kommunene. Kommunens tidligere 
ansvar for prioritering av tiltak innenfor disse formålene og kontroll videreføres. 

 
2. Lov og forskriftsgrunnlag 

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket inneholder bl.a. følgende 

om tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a.: 

- Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a. 
- Tilskudd kan bare gis der det er foretatt registrering av miljøkvaliteter i området. 
- I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregisteringer, skaI det                                       

    stilles krav om gjennomføring av de føre var tiltak som er nedfelt i  

       PEFC- skogstandarder. 

- Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak,   

  vilkårene må være i samsvar med tiltakenes formål. 

        - Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra prioritering av  
  tilskudd. 
- For søknader om tilskudd til drift med hest o.a. avgjør kommunen kravet til    

  søknadsprosedyre. 

 
Behandling og prioritering av søknadene skal samtidig foregå ut fra forskriftens 
formål, jf. forskriftens § 1 som inneholder følgende: 
 

«Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og 

lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier 

knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og 

videreutviklet.» 

 
3. Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd til taubanedrift, hest o.a. skal skrives på skjema LDIR-916 

utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Skjemaet finnes på direktoratets hjemmesider 

www.landbruksdirektoratet.no, jf. skjema SLF-916 . Det er viktig at skjema for 

søknad om tilskudd fylles ut nøyaktig. 

 
4. Retningslinjer og vilkår for tilskudd. 

Kommunen legger følgende retningslinjer til grunn for prioritering av søknader om 

tilskudd til drift med taubane, hest o.a., jf. forskriftens § 3: 

 
I. Tilskuddssats for drift med taubane. For drift med taubane uavhengig av banelengde 

kan det gis et tilskudd på kr 90 pr m3 framdrevet tømmer. 
 
II. Driftsområde for taubane. Det er et vilkår at tømmeret det gis tilskudd til drives ut 

fra bratt og vanskelig terreng eller bæresvak mark og som ut fra driftstekniske forhold 

bør drives med taubane. Det gis ikke tilskudd til hogstmaskindrifter (gravedrifter i 

bratt terreng). 

Driften må vurderes av kommunen, og behandles etter naturmangfoldlovens 

prinsipper §§ 8 - 12. Dersom det på eiendommen ikke er foretatt miljøregistreringer, 

stilles det krav om at dette er gjennomført før hogst utføres. På eiendommer under 

100 dekar produktiv skog er det tilstrekkelig med dokumentert føre var vurdering før 

hogst. Det kan bare gis tilskudd dersom bruk av taubane ut fra lokale driftsforhold er 

et rasjonelt og hensiktsmessig opplegg. Området må være avsatt til landbruksformål i 

kommuneplanens arealdel, og arealet skal fortsatt brukes til skogbruksformål. Der 

arealet skal omdisponeres til andre formål ytes ikke tilskudd. 

 

 III. Krav til foryngelse. Foryngelsesplikten etter § 7 i Forskrift om bærekraftig 
skogbruk gjelder som den generelle bestemmelse i forhold til a sikre tilfredsstillende 
foryngelse etter hogst. Denne plikten presiseres med at arealer med granbonitet 
skal tilplantes i driftsåret eller påfølgende år. Furumark skal sikres tilfredsstillende 



 

foryngelse. 
 
IV. Tilskuddssats for drift med hest. For drift med hest kan det gis tilskudd med inntil 

kr 60 kr pr m3. 
 
V. Tilskuddssats for vekslende driftssystem. Søknader om tilskudd til vekslende 
driftssystem som fløting og annen nødvendig skifte av transportmiddel kan gis 

tilskudd med inntil kr 60 pr m3. 

 

                   VI. Minste søknadsgrense. Det settes en minimumsgrense på 50 m3 i driftskvantum for å       

                   utløse tilskudd.  

 
VII. Tilskuddsberettiget virke. Det er bare virke til industrielt formål som er tilskuddsberettiget 

og det må være registrert i skogfondssystemet. Vrak/annet virke med bruttoverdi kr 0, i 

skogfondssystemet er ikke tilskuddsberettiget. 

 
VIII. Andre betingelser. Det gis ikke tilskudd dersom drifta kan motvirke utbyggingen 

av et rasjonelt skogsveinett innen et naturlig avgrenset driftsområde. Jf. Forskrift om 

planlegging og godkjenning av landbruksveier. Drifta skal være utført i.h.t. gjeldene 

miljøkrav. Laste- og losseplasser skal være ryddet etter drift og før tilskudd 

utbetales. Kvisthauer etter taubanedrifter plasseres og eventuelt dempes for å 

redusere synsinntrykk og fare for avrenning av næringsstoffer til vassdrag. 

 

5. Søknadsbehandling/utbeta ling 
Regningssvarende veiprosjekter vil prioriteres foran tilskudd til drift.  

For hogstkvantum over 500 m3 bør en melde inn mengde ett år i forkant av planlagt drift slik 

at behovet kan synliggjøres bevilgende myndighet.  

 

Kommunen behandler søknadene som er kommet inn innen hver av søknadsfristene 1. 

februar, 1. april og 1. september, med svar innen 3 uker. Etter siste søknadsfrist og ut året 

etter hvert som de kommer inn med svar innen 3 uker. Svarbrev sendes som standardisert 

tilsagnsbrev til søker. Er det midler tilgjengelig vil en kunne behandle søknader om mindre 

prosjekt fortløpende. Søknad sendes på skjema SLF-916. Skjemaet sendes inn før 

gjennomføringen av drifta. Dersom bevilgningen er disponert før året er omme, 

ligger eventuelle restanser først i køen for behandling og utbetaling dersom det 

avsettes midler til ordningen påkommende år. 

 

Etter endt drift korrigerer en på skjema SLF-916 med ny utfylling og innsendelse 

ved ferdigstillelse/anmodning om utbetaling av innvilget tilskudd. Rapport fra kjøper 

som synliggjør levert tømmerkvantum legges ved.   

 
6. Dispensasjon 

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene. 
 

7. Klage 
Vedtak av kommunen kan påklages til Fylkesmannen, jf. § 11 i Forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket og j f .  forvaltningsloven. 
 

8. Kontroll, omgjøring og tilbakebetaling 
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd 

med forutsetningene. Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd 

kan kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er 

forutsatt. Jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, §§ 12-13. 

 
9. lkrafttredelse 
    Disse retningslinjene trer i kraft mars 2020 jf. vedtak i den enkelt     
    kommune.



 

 


