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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Ingress
Midtre Gauldal kommune har fått tildelt 480.000,- kroner til skogkultur i 2016. Dette er 70.000,mindre enn i 2015. Rådmannen velger å opprettholde tilskuddsnivået på alle tiltak unntatt planting.
Her ser rådmannen at det er nødvendig å senke tilskuddssatsen fra 30 % til 20 %.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune gjorde, via kontaktutvalget for skogbruk, et innspill til Fylkesmannen i
Sør Trøndelag om behovet for midler til NMSK for 2016. Innspillet var basert på forventninger i
aktivitet i 2016, samt behovet en ser ut fra aktiviteten i 2014 og 2015. I tillegg spilte kommunen inn
et spesielt behov i forhold til suppleringsplanting. Det var her satt en forhøyet sats til dette tiltaket
for å sikre gjennomføringen. Tilskuddssatsene for 2015 ble lagt til grunn og behovet for Midtre
Gauldal kommune ble summert til ca 870.000,-.
I tildelingsbrevet fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag ble Midtre Gauldal tildelt 480.000,- kr. til
skogkultur i 2016. Dette er til sammenligning 70.000,- kr. mindre enn i 2015.
Tilskuddssatsene og fokusområder innenfor skogkulturen ble diskutert i Kontaktutvalget for
skogbruk i Midtre Gauldal 1. mars 2016. Det var enighet i møtet om at det fortsatt skulle fokuseres
på foryngelse og stell av ungskogen.

For ordinær planting er det satt en anbefaling fra Fylkesmannen i Sør trøndelag at tilskudd til
planting ikke skal være over 20 %. Dette fordi planting er en skogkulturaktivitet det er enkelt å
planlegge over skogfond i forbindelse med hogst. Med en økende aktivitet i avvirkning og stadig
lavere tilskuddspotter vil plantetilskuddet derfor kunne gå ut over tilskuddet til andre aktiviteter
som f.eks. ungskogpleie. Det er ikke ønskelig at tilskuddet blir for lavt, da dette er skogoppsynets
eneste mulighet til å stille vilkår til kvalitet. Likevel ser rådmannen at det for kommende år vil være
nødvendig å følge de anbefalingene som kommer fra Fylkesmannen. Dette for også å kunne ha
bedre muligheter for senere å be om eventuelle tilleggsmidler.
Suppleringsplanting skal videreføres som i 2015. Det vil bli lagt opp til forhåndsgodkjenning av felt
for supplering etter søknad. Dette fordi denne kostnaden vil bli noe større enn ordinær planting.
Det vil her stilles krav om forhåndsgodkjenning av feltene. Det ble foreslått å sette en tilskuddssats
på 50%, med et maksantall på 10.000 planter for 2016. Dette maksantallet kan endres hvis en ser at
aktiviteten på andre tiltak blir mindre enn budsjettert.
Kontaktutvalget kom frem til følgende forslag for 2016.
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Ungskogpleie
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Dette er en overbudsjettering i forhold til tildelt tilskudd, noe som gjør at en må følge situasjonen
gjennom året. Dette fordrer at aktørene rapporterer jevnlig til kommunen hva aktiviteten er
gjennom sesongen.
Vurdering
I 2015 fikk kommunen tildelt 550.000,- kroner til skogkultur. Med en ramme som er 70.000,- lavere,
og i en situasjon der en har et etterslep innen planting ser rådmannen at det er nødvendig å redusere
potten til planting. Dette er også for å imøtekomme Fylkesmannens anbefalinger når det gjelder
tilskuddssatser. Rådmannen har også forhørt seg med nabokommuner når det gjelder satsene, og
for planting vil også disse senke satsene.
Planting. Her senkes tilskuddsprosenten til 20%. Planting er den skogkulturaktiviteten som er
viktigst i forhold til å sikre ny skog med god kvalitet. Det er også en aktivitet det er enkelt å
planlegge skogfondsmessig, da denne utføres like etter avvirkning.
For planting vil ”Standard utplantingstall for vanlig gran i Trøndelag” bli lagt til grunn for
godkjenning av tilskudd. Det er her angitt plantetall pr daa på hver bonitet.

Felt som ikke har tilstrekkelig plantetall jfr. Standarden vil ikke få tilskudd til plantingen.
Markberedning er viktig i områder med lav bonitet for å sikre naturlig foryngelse. 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 like etter hogst. Det foreslås her å opprettholde tilskuddet på 30% som i 2015. I tillegg
foreslås det å innføre et kostnadstak på 500,- kr pr daa.
Ungskogpleie. Satsene for ungskogpleie holdes uendret på 40 %. Ungskogpleie er viktig i forhold til
å øke kvaliteten på ungskogen, og gjennom dette ferdigproduktet, samt å sikre optimal tetthet i
feltene. Erfaringsvis vil det ikke investeres mye i ungskogpleie hvis skogfondskontoen er tom. Dette
gjør at det her er nødvendig med en litt høyere tilskuddssats enn på planting og markberedning. Det
forslås også å innføre et kostnadstak på 400,- kr. pr daa.
For suppleringsplanting foreslås det en sats på 50 %, da det er viktig med tilskudd for å motivere til
å gjennomføre dette tiltaket. Suppleringsplantingen skal skje på felt som har blitt plantet med
tilfredsstillende tetthet, der utgangen har vært unormalt høy. For å sikre kvaliteten, samt å ha en
kontroll med økonomien foreslås det at dette tiltaket skal forhåndsgodkjennes av kommunen.
Det vil i årets budsjett ikke bli gitt tilskudd til tynning og kunstig kvisting. Dette fordi rådmannen
ser det som viktigst å sikre fremtidig foryngelse etter hogst.
Tynning er et tiltak som i de senere år har vist seg utfordrende økonomisk og kvalitetsmessig for
skogeier. I tillegg har en mange eksempler de siste årene på kraftige vindfellinger i tynnede felt.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket fastsetter Midtre Gauldal
kommune tilskuddssatser for skogkultur etter følgende tabell:
Markberedning
Planting
Supplering
Ungskogpleie

Sats i %
30
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50
40

For planting vil ”Standard utplantingstall for vanlig gran i Trøndelag” bli lagt til grunn for
godkjenning av tilskudd.

