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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø vedtar revidert strategi for skogbruk i Askøy kommune, med
retningslinjer for prioritering av tilskudd til skogbrukstiltak (NMSK- tilskudd) for perioden
2020 til og med 2024, slik den foreligger i vedlegg.
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSKforskriften § 3.

SAMMENDRAG
Saken var til behandling i UTM-sak 48/20 av 23.4.2020 og 76/20 av 14.5.2020. I sak 48/20 ble
saken utsatt. I sak 76/20 ba utvalget rådmannen om å gjøre endringer i f0rbindelse med
resultatkontroll og tilskudd til skogkultur. Rådmannen har endret strategien i henhold til
vedtaket, men i det reviderte forslaget er det tatt hensyn til uttalelse fra Fylkesmannen i
Vestland.
Rådmannen fremmer nå revidert strategi for skogbruk i Askøy kommune, med retningslinjer
for prioritering av tilskudd til skogbrukstiltak, NMSK – tilskudd.
Fra 01.01.2020 er det kommunene som har fullmakt til å bevilge tilskudd til alle
skogbrukstiltak etter «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (NMSKforskriften). Fylkesmannen fordeler rammer til kommunene for de statlige tilskudds
ordningene som omfattes av forskriften.
For å kunne tildele midler må kommunen ha vedtatt en strategi for skogbruk og retningslinjer
for prioritering av tilskudd.

Avgjøres av:

UTM
Videre saksgang:
Saken returneres rådmannen for oppfølging. Strategi for skogbruk for Askøy kommune 20202024 med tilhørende retningslinjene, legges ut på kommunens nettside og i sosiale medier.
Saksopplysninger:
Saken var til behandling i UTM-sak 48/20 av 23.4.2020 og 76/20 av 14.5.2020. I sak 48/20 ble
saken utsatt. I sak 76/20 av 14.5.2020 ble det fattet følgende vedtak:

Utvalg for teknikk og miljø vedtar strategi for skogbruk i Askøy kommune, med
retningslinjer for prioritering av tilskudd til skogbrukstiltak (NMSK- tilskudd) for
perioden 2020 til og med 2024 med følgende endringer:
- Resultatkontroll:
"Kommunen har ansvaret for gjennomføring av kontroll, og minst hver tredje av de
godkjente søknadene skal følges opp med befaring. De som søker om tilskudd, er
forpliktet til å frigi opplysninger og akseptere de kontrolltiltak som
skogbruksmyndigheten bestemmer. "
(Side 5 i Strategien og side 6 og 9 i retningslinjene):
- Tilskudd til skogkultur
"Likevel skal det vurderes å plante mer storm bestandige treslag i utkanter av plantefelt
og i stormutsatte områder. Egnede treslag kan da være Lerk, Edelgran, Douglas eller
ulike lauvtreslag. Sammen med furu og bjørk kan disse treslagene supplere gran på en
god måte, og gi stabilitet og fin variasjon i landskapet. Ivaretagelse av stedlige
naturtyper kan også være et argument for å plante annet treslag enn gran. En større
variasjon med treslag vil også gi et større biologisk mangfold. I tillegg er gran
svartelistet, og en skal alltid vurdere annet egnet treslag der dette er mulig."
(Side 6 avsnitt 4 i Strategien og side 10 i retningslinjene)
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket,
NMSK-forskriften § 3
Tileggspunkt:
- Alle tildelinger av NMSK- tilskudd med begrunnelse behandles av utvalg for teknikk og
miljø
Fra 01.01.2020 er det kommunene som har fullmakt til å bevilge tilskudd til alle
skogbrukstiltak etter «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (NMSKforskriften).
Fylkesmannen fordeler rammer til kommunene for de statlige tilskudds ordningene som
omfattes av forskriften. Denne fordelingen er underlagt instruksjonsretten hos
statsforvaltningen, og instruksjonsmyndigheten er delegert til Landbruksdirektoratet og
fylkesmennene. Hver kommune blir tildelt en ramme for tilskudd til skogbruksformål som
bygger på de kommunale retningslinjene. Søknad om NMSK - tilskudd sendes kommunen.
Strategien og retningslinjene skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer, mål og prioriteringer,
og er grunnlaget for behandling av søknadene innenfor NMSK ordningen.

For å kunne tildele midler må kommunen ha vedtatt en strategi for skogbruk og retningslinjer
for prioritering av tilskudd.
Strategien beskriver utfordringer, mål og prioriteringer som er aktuelle for skogbruket på
Askøy. Det er fokus på skogkultur og annen tilrettelegging for økonomisk drift, ferdsel i
utmarken, ivaretagelse av miljø og klima tilpasninger.
Strategien utdyper mer om:
•
•
•
•
•

Skogbruket i Askøy kommune.
Hva NMSK – tilskudd er.
Overordnede retningslinjer for prioritering av NMSK - tilskudd.
Mål og tematiske prioriteringer.
Hvilke geografiske områder som blir prioritert.

Vurdering:
Rådmannen har endret skogbruksstrategien i henhold til UTM-vedtak av 14.5.2020. I det
reviderte forslaget er det tatt hensyn til uttalelse fra Fylkesmannen i Vestland vedrørende
tilskudd til skogkultur.
For perioden 2020 – 2024 vil rådmannen foreslå at det fokuseres på følgende tiltak for tildeling
av NMSK- midler:
Ikke prioritert rekkefølge.
•
Ungskogpleie og tynning der uttak av virke gir overskudd.
•
Markberedning.
•
Juletre/pyntegrøntproduksjon.
•
Nyplanting/supplering/gjenplante.
•
Grøfting.
•
Oppkvisting av stående skog.
•
Skjøtsel av skog i kantsoner mot vann og vassdrag.
•
Skogsbilveger.
For NMSK – tilskudd til skogsveger vil rådmannen foreslå at tiltakene blir prioritert i følgende
rekkefølge:
•
Veger (nybygging eller ombygging) i forbindelse med vindfallhogst.
•
Større felles tilkomst-/hovedveganlegg med mye hogstmoden skog og store produktive
skogareal.
•
Veger bygget som felles tiltak etter Jordskifteloven i områder med produktive skogareal.
•
Andre anlegg i tråd med hovedplan for skogsveger.
•
Bilveger framfor traktorveger.
Medvirkning:
Det er sendt ut invitasjon til å komme med innspill til retningslinjer for prioritering av tilskudd
til skogbruksformål via epost til følgende aktører på Askøy:
•
Heggernes Grunneierlag
•
Nordre Haugland Grunneierlag
•
Søre Haugland Grunneierlag
•
Skogsveglaget på Dalen
•
Kjerrgarden Grunneierlag
•
Askøy kommune, eiendom
•
Fanagro AS
•
Nortømmer AS

•

Norskog

Det har kommet ett skriftlig innspill som er tatt til etterretning.
I forbindelse med utarbeidelse av strategi for skogbruk og retningslinjer for prioritering av
tilskudd til skogtiltak, har landbruksrådgiver vært jevnlig i kontakt med Fylkesmannen.

Kleppestø, 29.05.2020
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