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Ingress
Foryngelse av skog er en viktig del av skogbruket. Det er her grunnlaget for fremtidig produksjon
på arealene legges. Gjennom å sikre en optimal foryngelse, tilpasset de ulike arealene, kan dette gi
store verdier for skogeieren. Kommunen ønsker gjennom et prosjekt å skaffe seg oversikt over
tilstanden på foryngelsen. Dette skal skje ved markbefaringer på hogstfelt som er avvirket
kalenderåret 2013.
Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har gjennom flere år hatt stort fokus på foryngelse og stell av ungskog i
tilskudds-strategien for NMSK- midler. Det har gjennom dette vært gjennomført flere prosjekter
med oppsøkende virksomhet i forbindelse med etterslep av ungskogpleie. Denne oppsøkende
virksomheten har vær viktig i forhold til å skaffe seg en oversikt over behov, samt å komme i
kontakt med skogeiere. Skogeierkontakten har vist seg veldig nyttig i slike prosjekter for å kunne få
informert faglig om ulike tema.
Midtre Gauldal kommune ønsker nå å gjennomføre et lignende prosjekt innenfor foryngelse.
Foryngelse med tilstrekkelig plantetall er viktig for å sikre optimal produksjon i tiden etter
avvirkning. I tillegg er det i dag stort fokus på karbonbinding i forbindelse med ungskogens vekst.
Det er derfor viktig at plantingen blir gjennomført med et antall pr daa som både gir god
produksjon, og som samtidig bidrar til CO2 binding.
For å kunne gå videre med dette informasjonsarbeidet til skogeier må kommunen ha en oversikt
over foryngelsen slik den er i dag. Det er derfor ønskelig å komme i gang med et prosjekt der alle
avvirkninger i ett bestemt kalenderår blir markbefarte for å si noe om tilstanden til foryngelsen.

Midtre Gauldal kommune har derfor valgt å se på avvirkningene gjort i 2013. Dette fordi dette
årstallet sammenfaller med skogeiers frist for foryngelse som er satt til 3 år.
Det er i et uttrekk for 2013 avklart at det er ca. 100 foryngelsesfelt som skal befares. Dette vil bli
utført i løpet av sommeren 2016.
Prosjektet har en beregnet kostnad på ca. 250.000,- kroner.
Utgifter
Lønn, sosiale utg.
Kjøring
Utstyr
Kontorlokaler
Diverse utgifter
Sum

125.000,60.000,10.000,30.000,25.000,250.000,-

Finansiering
NMSK – midler
Midtre Gauldal kommune
Sum

215.000,30.000,250.000,-

Det er etter planen et prosjekt som skal avsluttes i 2016, men det kan være aktuelt å videreføre det
ut 2017 hvis en ser nødvendigheten av dette.
Vurdering
Foryngelsen av skogen etter avvirkning er lovpålagt skogeier. Det er gjennom foryngelsen en legger
grunnlaget for arealenes produksjon etter avvirkningen. Foryngelsen er også viktig for å sikre
skogens optimale fangst av CO2. Selv om feltet er lovmessig godt nok forynget er ikke dette det
samme som at feltet er optimalt forynget i forhold til produksjon og CO2-binding. Det er derfor
viktig at skogeiere blir informert om hvordan den mest optimale foryngelsen på de ulike bonitetene
skal gjennomføres.
For å kunne komme med faglige råd til skogeiere er kommunen avhengig av at en skaffer seg
nødvendig informasjon om foryngelsesfeltene. Dette kan kun gjøres gjennom befaringer på de
enkelte feltene. De ulike feltene skal registreres og danne et grunnlag for videre oppsøkende
virksomhet mot skogeiere der det er behov for faglig oppfølging.
Kostnaden med prosjektet er satt til å være om lag 250.000,- kroner. Av dette skal Lønnsutgifter og
kjøring samt noe utstyr dekkes av NMSK – midler. Dette er stipulert til ca. 190.000,- kroner. Midtre
Gauldal kommune har gjenstående NMSK- midler på 4 prosjekter bevilget i 2011 og 2013. Dette er
både restmidler fra avsluttede prosjekter og prosjekter som ikke vil bli realiserte innen den nærmeste
tiden. Rådmannen mener derfor at det er grunnlag for å omdisponere disse midlene til
Foryngelsesprosjektet. Siden disse 4 prosjektene også er avsatt til oppsøkende virksomhet, men da
inne et annet felt innen skogbruket, anser rådmannen dette som en god løsning. Samlet er det på
disse prosjektene en gjenstående rest på 263.984,- kroner.
Det er vanskelig å treffe helt eksakt på lønnskostnadene, og spesielt på kjøring i et slikt prosjekt.
Oppsøkende virksomhet i en kommune på størrelse med Midtre Gauldal tilsier mye bilkjøring.
Rådmannen vil derfor legge inn en sikkerhet på størrelsen på tilskuddsbeløpet til prosjektet. Det
foreslås derfor at det settes av 250.000,- kroner til dette prosjektet.
Prosjektet legger vekt på å skaffe oversikt over tilstanden på foryngelsen i kommunen, og gjennom
dette øke produksjonen på avvirkede arealer. Gjennom dette mener rådmannen at prosjektet fyller §
8 fjerde ledd i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skogbruket.

Økonomiske konsekvense
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtilskudd i skogbruket § 8 innvilger Midtre
Gauldal kommune tilskudd på 250.000,- kroner til «Foryngelsesprosjekt – 2016»
Midtre Gauldal kommune ber Fylkesmannen trekke inn midlene fra prosjektene 1648-2011-16927,
1648-2011-16961, 1648-2013-25681 og 1648-2013-26561 samlet beløp på 263.984,- og
omdisponere 250.000,- av disse i nytt prosjekt «Foryngelsesprosjekt 2016».
Prosjektet skal avsluttes innen 31.12.2017

