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Landbruk – SMIL tilskudd  

Vi vil minne om at frist for å melde om utført SMIL-tiltak for utbetaling av tilskudd er 5. 

desember dersom tiltaket skal utbetales/sluttgodkjennes i 2021  

Skog  

Nå er skogplanting og det meste av årets skogkulturarbeid gjennomført. Det er likevel fortsatt 

fine forhold for å drive ungskogpleie/avstandsregulering, så har du en avglemt bestand er det 

kanskje nå du skal finne fram ryddesaga      . Det nærmer seg også søknadsfrist for å søke 

tilskudd for årets utførte tiltak 

Frist for å søke om tilskudd for utførte skogkulturtiltak er 1. desember.  

Skogkulturtiltakene som gis tilskudd er ungskogpleie, markberedning og 

grøfte/bekkerensk/suppleringsgrøfting. Det gis inntil 30% tilskudd på disse tiltakene. Alle 

tiltakene kan dekkes med skogfond.   

Fristen for å søke om tilskudd for «tettere planting» for høstplantingen er 25. 

november.  

Mer informasjon om ordningene og utfylling av søknad finnes her:  

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021 | Statsforvalteren i 

Innlandet 

Pga. corona har det nok vært noe lavere aktivitet i skogkulturarbeidet i år. Spesielt 

vårsesongen var utfordrene da det ikke kom inn utenlandsk arbeidskraft som normalt utfører 

mye av plantingen og skogkulturarbeidet. Det ble likevel utført en del planting av 

skoleungdommer og andre, noe som bidro til å få mange planter i jorda. Mange skogeiere 

har også gjort en god innsats og plantet selv.  

Fristen for å forynge flater som er avvirket er senest 3 år etter hogst!  

Endring av forskrift om bærekraftig skogbruk angående rensking av skogsgrøfter: 

Når det gjelder grøfting har det blitt en endring i forskrift om bærekraftig skogbruk §5:  

«Nygrøfting av myr og sumpskog med sikte på skogproduksjon er forbode. Det er heller ikkje 

tillate å reinske grøfter i myr og sumpskog der det ikkje er etablert produktiv skog.»  

Det er altså ikke lenger lovlig å renske grøfter i myr eller sumpskog hvor det ikke allerede er 

etablert produktiv skog. Nygrøfting av myr og sumpskog er fortsatt forbudt.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/frist-for-soknad-om-refusjon-av-skogfond-og-nmsk-tilskudd-2021/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/frist-for-soknad-om-refusjon-av-skogfond-og-nmsk-tilskudd-2021/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-07-593?q=skogbruk


Normalen for skogsgrøfting utarbeidet av skogkurs finner du her: Skogkurs – norm for 

grøfting av skogsmark etter hogst  

 

Standard for ungskogpleie (kilde: Norsk skogeierforbund).  

 

For å lese mer om skogfondsordningen, hva midlene kan brukes til og skattefordelen med å 

bruke skogfond kan du gå inn på denne lenken: Skogfond - skattefordel 

 
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret:  
 
Egil Ulsrud (landbruk):  
E-post: egil.ulsrud@vestre-toten.kommune.no  
Telefon: 61 15 34 43  
 
Yngve Granum Stang (skog, vilt, utmark)  
E-post: yngve.granum-stang@vestre-toten.kommune.no  

Telefon: 90 20 90 59  
 
 
Med hilsen fra  
Landbrukskontoret i Vestre Toten 

 

 

 

 

https://www.skogkurs.no/userfiles/files/Gr%C3%B8fting%20av%20fastmark%20i%20skog%20-%20NORM.pdf
https://www.skogkurs.no/userfiles/files/Gr%C3%B8fting%20av%20fastmark%20i%20skog%20-%20NORM.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto

