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Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - kommunenes
behov for 2016
Saksopplysninger:
Fylkesmannen i Sør Trøndelag har bedt kommunene om å komme med innspill på behov for
tilskuddsmidler for 2016. Det er for 2016 satt av en ramme på 214 mill. Fordelingen av disse midlene
er ennå ikke avtalt mellom avtalepartene.
Sentrale myndigheter antyder at rammen til skogkultur blir strammet inn, og at foryngelse i størst
mulig grad må finansieres med skogfond.
Det er et ønske fra Fylkesmannen om at det fortsatt blir satt fokus på skogplanting. I tillegg til dette
bør fokuset på ungskogpleie opprettholdes.
Fylkesmannen ber også om at forventa vegprosjekt og aktivitet for taubane synliggjøres.
Vurderinger:
Midtre Gauldal kommune har fokus på foryngelse og stell av ungskog som hovedstrategi i tilskudds
sammenheng. Behovet for midler for 2016 ble diskutert i Kontaktutvalget for skogbruk 29. oktober.
og det var enighet om å beholde dette fokuset også for 2016, men det vil også fra Allskog sin side bli
anbefalt å se an tilslaget etter det forventede frøåret. Plantetallet settes likevel ut ifra at det vil bli en
del felt som uansett må plantes, uavhengig av frøåret.
I vedtak gjort 8. april 2014 ble det bestemt at plantingen skal skje i tråd med Standard for
utplantingstall i Trøndelag for å være tilskudds berettiget.
I tillegg har kommunen satt i gang et omfattende arbeid når det gjelder å kartlegge behovet for
suppleringsplanting. Gjennom sommeren 2014 og 15 har det foregått et registreringsarbeid på
markberedte felt. Arbeidet har resultert i en detaljert liste over behovet for supplering hos den
enkelte skogeier med et anslått behov for planter. I tillegg har vi sett at mange av de feltene vi hadde
et håp om skulle overleve vindsviingene de siste vintrene har blitt ødelagte. Kommunen hadde i 2015
en forhøyet tilskuddssats på supplering for å sette fokus på dette arbeidet. Denne tilskuddssatsen vil
vi opprettholde i 2016. Dette gjør at det vil bli et høyere behov for tilskudd til planting. Kommunen
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forsvarer en forhøyet sats til supplering med at det har blitt brukt skogfond til foryngelse på dette
feltet tidligere, og at det er dyrere å gjennomføre en suppleringsplanting i forhold til en nyplanting.
Ungskogpleiebehovet i kommunen er fortsatt stort, men det er ikke så stort som tidligere antatt.
Gjennom Lensa-prosjektet er det befart en rekke felt i kommunen der det er kartlagt behov for
rydding. Mange av disse feltene er ryddet, og flere står for tur. Samtidig er det konkludert med at
mange felt ikke trenger rydding, samtidig med at mange felt har kommet for langt. Dette gjør at mye
av etterslepet er tatt inn igjen. En ser viktigheten av en tilskuddsordning på denne delen av
skogkulturen da det ofte er tomt for skogfondsmidler etter plantingen. Når skogfondskontoen er
tom er investeringslysten hos mange skogeiere heller dårlig. En har i 2015 sett effekten av at
Gauldalsnettverket har stått delvis uten pådriver. Dette har ført til at arbeidet med oppsøkende mot
skogeier i forbindelse med ungskogpleie ikke har blitt prioritert. Aktiviteten i ungskogpleie vil derfor
bli lavere i 2015. Dette er noe en ønsker å endre i 2016.
Aktiviteten med taubane varierer noe fra år til år. I 2014 mistet Midtre Gauldal en lokal taubane, som
har gitt et stabilt volum, da entreprenøren valgte å selge banen. Likevel vil det bli noe aktivitet på
dette området da både Allskog og Nortømmer henter inn baner utenfra. Det står mye tømmer i liene
i Gauldalen, og mye av dette tømmeret ligger innenfor nytteområdet til nye veganlegg. Dette gjør at
det vil komme noe volum på taubane. Likevel er det vanskelig å anslå dette volumet.
Tynning er ikke av hovedfokusområdene for Midtre Gauldal. I løpet av 2015 har det ikke vært
gjennomført tynningsdrifter i kommunen. Det er ingen signaler pr i dag at det kommer til å bli
igangsatt tynningsdrifter i 2016.
Det er startet arbeid med 3 veganlegg i kommunen som omfatter flere skogeiere. Ett av prosjektene
er oversendt jordskifteretten, mens de andre er i vurderingsfasen. Hva som kommer av disse det
første året er litt vanskelig å si, men det er realistisk at to av anleggene (Bonesvollvegen og HøydalenBjørga) vil komme med søknad om tilskudd.
Når det gjelder opprustingsprosjekter mener Midtre Gauldal kommune at en fortsatt bør se på en
høyere tilskuddssats for opprusting/ombygging av veger. Lite stående volum hos enkelte skogeiere
og liten saldo på skogfondskonto fører til at mange veganlegg ikke vil starte opprustingsprosessen.
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Hjelpeskjema:
Hjelpeskjema - kommunens behov for midler i 2015
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK
Tilskudd til veg og taubane, hest o.a.
Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Kommune

Midtre Gauldal
Tilskuddsbehov i
2015 i.h.t.
tiltaksstrategi

Kommunens
Forventa kostnad
budsjett for
i 2016
tilskudd etter
tildelinga i 2015

NMSK
1 130 000
550 000
2 375 000
§4. Skogkultur
4 500 000
5 600 000
§5. Vegbygging
§6. Miljøtiltak
1 500 000
1 280 000
§7. Taubane o.a.
20 000
20 000
§8. Tynning
§8. Andre tiltak
6 133 000
9 255 000
Sum NMSK
SKOGBRUKSPLAN
Kommentarer til prioritering mellom innsatsområder/andre kommentarer:

Realistisk
tilskuddsbehov i
2016

872 500
3 360 000
560 000
20 000
4 812 500

Midtre Gauldal kommune vil fortsette å legge vekt på foryngelse. Dette gjelder både gjennom
planting og markberedning. I tillegg vil det også i 2016 legges vekt på suppleringsplanting. Det ble
startet et arbeid med dette i 2015 med en forhøyet tilskuddsprosent. Dette ønsker vi å videreføre
i 2016 da det er mange felt som har store suppleringsbehov.
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Detaljer NMSK
§ 4 Skogkultur
Planlagt 2015
Planlagt 2016
Hvor stort areal planlegges det ungskogpleie på i 2016?
1000 daa
1000 daa
Hva er plantebehovet i 2016?
200 000 stk
150 000 stk
Hvor stor andel av foryngelsesarealet plantes?
75 %
70 %
Hvor stor andel av foryngelsesarealet forynges naturlig?
25 %
30 %
Hvor stort areal planlegges det markberedning på i 2015?
1 000 daa
1 000 daa
§ 5. Vegbygging § 7. Taubane o.a. § 8. Tynning
Hvilke
veganlegg er
realistisk å
igangsette i
2016?

Navn
Bonesvollvegen
Høydalen - Bjørga
Andre

Hovedplanprosjekt?
Ja
Ja

Planlegges det drifter i bratt og vanskelig terreng?

Ny el.
Modernisering
Ny/mod
Ny
Ny/omb

Ca. kostnad
2 000 000
2 800 000
800 000
Kvantum
4.000 m3

Planlegges det tynningsdrifter?
m3
§ 8. Andre tiltak
Hvilke tiltak og prosjekter planlegges gjennomført i 2016 med støtte fra § 8. Hvilke resultater
forventes?

Skogfond
Tilskuddsmidlene er begrensa. Hvilken strategi har kommunen for økt bruk av skogfond som den
viktigste finansieringskilden?
Den viktigste strategien for økt skogfondsbruk er å synliggjøre skattefordelen av skogfondet
gjennom samtale med skogeiere. I tillegg må skogfond høyere på agendaen i planlegging av
drifter. Her er kommunen i samtaler med tømmerkjøperne for å passe på at dette ikke blir
forhandlingspost.
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Vedtak:
Midtre Gauldal kommune oversender behov for NMSK-midler slik det er beskrevet i hjelpeskjema
og under punktet vurderinger.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Kai Børge Amdal
skogbruksjef

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.

Side 5 av 5

