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Hva er NMSK 

 

NMSK står for Nærings og miljøtiltak i skogbruket. 

Dette er statlige tilskuddsmidler som forvaltes av 

kommunene. Formålet med disse midlene er økt 

verdiskaping i skogbruket. I 2019 har Ringsaker 

kommune mottatt 120 søknader. Utbetalt tilskudd i 

2019 er 854 071 kroner. 

 

 

Mål og strategi  

 

Økt skogkulturaktivitet 

Økte klimagevinster fra skogen 

Utvikling av skogsbilvegnettet 

 

NMSK  

 

Bruken av NMSK-midlene reguleres gjennom 

forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket. I Ringsaker har disse midlene har vært 

øremerket prioriterte skogkulturarbeider.  

 

- Fra 2020 vil Ringsaker kommune også 
forvalte NMSK-midler til skogsbilvegene. 

Tilskudd til skogsveger kan blant annet gis til 

ombygging (heving av vegklasse) og 

nybygging av skogsbilveger.  

 

- I tillegg er det mulig å benytte NMSK-

midlene til miljøtiltak. Hovedsakelig er dette 

erstatninger til skogområder avsatt som 

nøkkelbiotoper, hvor ordinær skogsdrift er 

utelukket eller redusert. 

 

- Kommunene står fritt til å utforme egne 
prioriteringer innenfor rammene av den 

nasjonale NMSK-forskriften.  

 

- I Ringsaker har NMSK-midler de seneste 

årene blitt prioritert til ungskogpleie, 

markberedning og stammekvisting av bjørk.  

 

 

Tiltaksstrategiene for Nærings- og miljøtiltakene 

(NMSK) har vært på høring hos skogeierlagene i 

Ringsaker, Ringsakerallmenningene og Pihl AS. 
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Prioriteringer for perioden 2020-2023:  

Tilskuddspotten som normalt tildeles Ringsaker 

kommune, har ikke vært større enn at vi har måttet 

prioritere praktisk skogskjøtsel.  Rask etablering av 

ny skog og gode oppfølgingstiltak for å skape 

veksterlig skog, er blant de viktigste tiltakene vi kan 

sette inn i klimasammenheng. For skogsbilvegene 

blir det en egen pott.    

I denne strategiperioden vil Ringsaker kommune ha 

følgende hovedsatsninger for bruken av NMSK:  

- Påvirke til økt skogkulturaktivitet 

- Påvirke til utvikling av skogsbilvegnettet 

 

 

 



 

Prioriterte skogkulturarbeider: 

- Ungskogpleie, herunder avstandsregulering 
og lauvrydding (1 – 6 meter trehøyde) samt 

grasrydding (0,3 - 0,5 meter trehøyde) 

- Markberedning 

- Stammekvisting av bjørk 
 

Ungskogpleie er det viktigste skogskjøtselstiltaket.  

Velstelte skogbestand med god vekstkraft vil være 

sentrale i bindingen av CO2.  Et planmessig og tidlig 

inngrep med justering til riktig treantall i forhold til 

produksjonsmulighetene blir avgjørende. Det 

samme gjelder hensynet til stabilitet og klima.  

Med økt vegetasjonskonkurranse (klima) og fare for 

insektangrep i de ferske skogplantingene, vil 

markberedning være et hjelpetiltak for bedre og 

raskere etablering. Det er viktig at tiltaket 

gjennomføres så skånsomt som mulig, og at minst 

mulig areal i det aktuelle skogbestandet behandles.  

Siden 1990 er det årlig i Ringsaker blitt etablert 

bjørkebestand på arealer hvor grana råtner og noen 

jordbruksarealer ute av drift. Dette gjør at Ringsaker 

etter hvert har betydelige volumer med 

kvalitetsbjørk. Det er viktig at stammekvisting 

gjennomføres for å kunne garantere kvistfritt virke 

til industrien. 

 

Nasjonale ordninger: I tillegg til NMSK-midlene 

gis tilskudd til klimatiltakene tettere planting, 

suppleringsplanting og skogsgjødsling gjennom 

nasjonale ordninger.  
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Skogsbilveger: I Ringsaker er det rundt 550 km 

med skogsbilveger. 

Skogsbilveger for tømmertransport bør fortrinnsvis 

holde kravene til vegklasse 3. Denne vegklassen er 

standard for skogsbilveger med moderat til lavt 

trafikkgrunnlag. Vegen skal kunne trafikkeres med 

lass hele året med begrensninger i 

teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye 

nedbør. 

Oversikt over skogsbilvegene i Ringsaker 

Skogsbilvegeiere: Kilometer veg 

Gårdsskogene 165 

Brøttum Almenning 20 

Ringsaker Almenning 70 

Veldre Almenning 50 

Nes Almenning 65 

Furnes Almenning 100 

Pihl AS 80 

SUM 550 

 



 

Utfordringene for skogsbilvegene blir 

gjennomføring av tilstrekkelig vegvedlikehold, samt 

ombygging og heving av vegklasse for en del sentrale 

veger/hovedveger.  Vegene må tilpasses tyngre og 

lengre vogntog, men også et tøffere klima. For 

rasjonell og best mulig skogforvaltning vil god 

vegstandard være et viktig hjelpemiddel. God 

skogsbilvegstandard er viktig for både   

tømmertransporten og gjennomføringen av 

skogkulturarbeidene.  
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Fra 2020 blir forvaltningen av NMSK-midlene til 

skogsvegene et kommunalt ansvar.  

I 2008 gjorde Landbrukskontoret en registrering av 

skogsbilvegene i gårdsskogene. Se tabellen 

nedenfor. Standarden for vegene ble vurdert etter 

graderingene A – B – C – D. 

- A er veg som holder standarden vegklasse 3 

uten mangler  

- B er veg som holder vegklasse 3 med små 

mangler som enkelt kan rettes opp 

- C er veg som kan godkjennes med noen 

mindre utbedringstiltak 

- D er veg som ikke kan godkjennes før det blir 

utført vesentlige opprustingstiltak 

 

Veggradering Antall veger Sum 
kilometer 

A 1 2,3 
B 7 18,3 
C 24 43,7 
D 63 101,6 
Sum 95 165,8 

Tabellen viser at det var et betydelig behov for tiltak 

på skogsvegene våre. Siden den gang har det skjedd 

noen ombygginger og noen nybygginger. Flikking på 

vegene i forbindelse med tømmerdrift har likevel 

vært det vanligste tiltaket. Slikt sett vil 

registreringene som ble gjort i 2008 være et godt 

utgangspunkt.  

Det er ikke gjort samme omfattende registreringer i 

allmenningene og Pihl AS. Skogsbilvegstandarden 

der er normalt vesentlig høyere, men også der vil 

utbedring av deler av skogsbilvegnettet bli 

nødvendig. I denne sammenheng holdes fjellvegene 

utenom. Inkludert er skogsbilvegene etablert 

fortrinnsvis for skogsdrift og tømmertransport.  

 

Prioriterte tiltak for skogsbilvegene:  

- Bruer – hovedsakelig utbedring/utskifting 

- Ombygging av hoved/felles skogsbilveger til 

vegklasse 3 

- Punktutbedringer på skogsbilveger, fjerne 

flaskehalser 

- Nybygging av skogsbilveger i vegklasse 3 

 

 

Traktorveger, taubane og drift med hest: Med 

kravene som stilles til bratthet og taubanelengder, 

vil aktuelt terreng for taubanedrift i Ringsaker være 

marginalt. Skogdrift med hest er for tiden uaktuelt i 

Ringsaker. Etterslepet vi har på skogsbilvegene, gjør 

at traktorveger ikke kan prioriteres i denne omgang.  

 

Miljøtiltak i skog: Det er muligheter til tilskudd 

for å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til 

biologisk mangfold. Tiltaket vil ikke få 

førsteprioritet i denne perioden.  

 

Utdrift av skogsvirke som skal benyttes til 

bioenergi og andre tiltak i skogbruket: Det 

kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi. 

Skogsvirke i denne forbindelse er GROT (heltrevirke 

og hogstavfall), samt rundtømmer fra 

førstegangstynninger og lauvskoghogster. Tiltaket 

vil ikke få førsteprioritet i denne perioden.  
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Saksbehandling 

- Skogkulturtiltak: søknadsfrist 1. desember 

- Skogsvegtiltak har løpende søknadsfrist 

- Søknadene behandles fortløpende 

Søknad om tilskudd til skogkultur og bruk av 

skogfond sendes kommunen. Søknad kan også 

sendes elektronisk via skogfondssystemet med 

innlogging via ID-porten i Altinn. All nødvendig 

dokumentasjon skal medfølge. Aktuelle skjemaer:  

- Vegbygging: LDIR-902 

- Tilskudd til vegbygging: LDIR-903 

- Regnskap for skogsveganlegg: LDIR-904 

 

Tilskuddssatser 

For både skogsveger og skogkultur beregnes 

tilskuddet av nettokostnad uten merverdiavgift. 

- Ungskogpleie: 40 % 

- Markberedning: 30 % 

- Stammekvisting bjørk: 30 % 

Skogkulturtilskudd innvilges etterskuddsvis. 

Tilskuddet godskrives skogeiers skogfondskonto. 

Prioriterte tiltak for skogsbilvegene kan oppnå et 

tilskudd på inntil 50 %.  Minimum netto 

anleggskostnad er kr 40 000,-. 

Arbeidsfrist for skogsveger settes til 3 år, med mulig 

forlengelse i 2 år.  

Innvilget tilskudd til skogsveger utbetales når 

tiltaket er ferdigstilt og godkjent sluttregnskap 

foreligger. Det kan gjøres delutbetalinger i 

prosjektperioden, men minimum 10 % av tilskuddet 

skal holdes tilbake inntil arbeidene er 

fullført/godkjent og sluttregnskapet godkjent. 

Tilskuddet godskrives skogeiernes skogfondskonto. 

 

Forutsetninger for tildeling av NMSK-midler 

- For alle tiltak gjelder «Lov om skogbruk» 

- For alle tiltak gjelder «Forskrift om 

bærekraftig skogbruk» 

- For skogsveger gjelder «Forskrift om 

planlegging og godkjenning av 

landbruksveger» 

- For skogsveger gjelder også «Normaler for 

landbruksveger med byggebeskrivelse» 

- For skogsveger; tiltaket skal gjennomføres i 

samsvar med byggeplan som kommunen har 

godkjent 

- Alle tiltak skal samsvare med «Norsk PEFC 
skogstandard» - PEFC er den nasjonale 

standarden for bærekraftig skogbruk. 
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