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Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Skaun kommune 

Det er et krav at det fastsettes retningslinjer for prioritering av søknader for tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak for skogbruket. Midler til skogkultur og miljøtiltak har kommunene forvaltet lenge, fra og med 
i år får kommunene også ansvar for midlene til veg og bratt terreng. For å sikre en rettferdig behandling 
av søknader er det viktig at retningslinjene er av tilfredsstillende kvalitet.  

Fylkesmannen i Trøndelag sjekker retningslinjene når vi er på forvaltningskontroll. I 2019 ba vi om å få 
tilsendt retningslinjene fra alle kommunene slik at vi kan gi råd om mangler og forbedringspunkter. 
Fylkesmannen sendte i vinter ut en sjekkliste over momenter som vi anbefalte var med i disse 
retningslinjene. Sjekklisten inneholder en lang liste momenter. Man kan sløyfe noen av disse punktene i 
retningslinjene dersom man i retningslinjene gir en generell henvisning til forskrift om nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket. Forskriften har blant annet bestemmelser om klagebehandling, opplysningsplikt 
og kontroll og fare for omgjøring av vedtak med tilbakebetaling. Tilskuddssatser for ulike formål, vilkår 
med faglige kriterier, gyldighet og en del bestemmelser om prioritering av søknader må imidlertid være 
med i kommunenes retningslinjer. 

Det er viktig å huske på at retningslinjene må kunngjøres, minimum på kommunens hjemmeside. 
(Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 6.3.2 (tilskuddsforvaltning) kunngjøring og 
saksbehandling: «Kunngjøring skal foretas på en slik måte at man når hele målgruppen som 
tilskuddsbevilgningen tar sikte på».) 

Fylkesmannen har nå sett gjennom retningslinjene for kommunene i Trøndelag og gir en tilbakemelding 
på om vi mener retningslinjene for 2019 holder mål. Retningslinjene for prioritering av søknader av 
NMSK-midler i Skaun kommune er et godt utgangspunkt. For 2020 kan kommunen vurdere følgende 
punkt:  

 Vilkår. Retningslinjene har gode kriterier, og det er gitt kostnadsrammer for eget arbeid. 
Kostnadstak regulerer utbetaling av både skogfond og tilskudd. Vi savner en kostnadsramme pr 
arealenhet for ungskogpleie, og denne bør nok ikke begrenses til bare eget arbeid.   

 Dokumentasjon for eget arbeid. Vi anbefaler at det for eget arbeid tas inn at det kreves 
timelister som grunnlag for utmåling av kostnader for tiltak utover planting. Arealtilskuddet til 
ungskogpleie er høyt (300 kr/da). Erfaringsmessig kan kostnadene på eget arbeid variere helt fra 
kr 100 pr dekar. Det er viktig at kommunen praktiserer grensen på maks 50 % tilskudd i 
saksbehandlingen. 
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 Krav knyttet til planting. Det legges opp til at plantettheten skal følge anbefalte tall gitt i tabell. 
Det mener vi er positivt, og må oppfattes slik at kommunen gir avslag når plantetallet er lavere. 
Fylkesmannen forventer da at dette er kommunens saksbehandlerpraksis. Denne konsekvensen 
bør det informeres godt om dette blant skogeierne.  

 Retningslinjenes gyldighet. Dette er ikke presisert. Vi anbefaler at det f.eks settes fra 
iverksettelsesdato til nye er etablert, med nødvendige forbehold om budsjettmidler som 
allerede er beskrevet.   

 Planting skal være utført innen tre år etter hogst som vilkår for utbetaling av tilskudd. Vi forstår 
den faglige begrunnelsen, men tror ikke det er hensiktsmessig med en slik begrensning, da 
man i «> 3 år fasen» trolig trenger alle aktuelle virkemidler for å få forynget forsømte felt.   

 Dokumentasjon av eget arbeid. Vi anbefaler at det for eget arbeid tas inn at det kreves 
timelister som grunnlag for utmåling av kostnader for tiltak utover planting. Det bør også 
opplyses hvilke satser man legger til grunn for eget arbeid (F.eks anbefalte satser for eget arbeid 
fra Fylkesmannen). 

 Tilskuddsats/Makssats: Ved valg av tilskuddssatser i de kommunale retningslinjene er det viktig 
at dere er klar over at dersom dere velger tilskuddssats i % av kostnad, så gir ikke ØKS-systemet 
mulighet til å sette noen makssats på tilskuddet. Dersom kostnaden er kr 800/daa, så blir 
tilskuddet kr 400/daa ved 50 % tilskudd. Velger dere derimot tilskuddsnivå på for eksempel kr 
200/daa og maks 50 % tilskudd, så vil aldri tilskuddet bli mer enn kr 200/daa, selv om kostnaden 
er kr 800/daa.  

 Rimelighetsverdier: ØKS-systemet har nasjonalt fastsatte verdier for hva som er akseptable 
kostnader for ulike tiltak. Fylkesmannen anbefaler at dere tar med en setning om at det normalt 
ikke godtas kostnader over de nasjonale rimelighetsverdiene.  

 Tilskudd til miljøtiltak i skog. Staten innførte en nasjonal tilskuddsordning for dette med 
virkning f.o.m. 2019. Det er varslet videreføring av denne. Kommunen bør derfor vurdere om det 
er formålstjenlig med en lokal ordning for samme formål basert på NMSK midler. 
 

Vi oppfordrer kommunene fremover til å samarbeid regionvis i utforming av retningslinjene!  
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