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Ekstraordinært skogplantetilskudd våren 2021  
 

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 og for å kompensere for økte 
kostnader ved planting som følge av Covid-19-restriksjoner, er det innført et 
ekstraordinært tilskudd på 1,20 kr pr utsatt plante for all skogplanting våren 2021.  
 
Tilskuddet er hjemlet i ‘Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av 
skogplanter våren 2021’. 
 
Det ekstraordinære plantetilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021, 
nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. 
 
Tilskudd til skogeierandelslag og andre med tilsvarende sentral rolle i skogbruket, 
som utfører planting for skogeier og som etter søknad har blitt godkjent som dette, 
utbetales direkte til disse. 
 
Tilskudd til skogeiere som planter selv eller som bruker annen innleid arbeidskraft 
enn skogeierandelslag og andre sentrale aktører, jf foregående avsnitt, får etter 
søknad tilskuddet utbetalt til seg selv. 
 
 
Sentrale aktører – forhåndssøknad, godkjenning og utbetaling 
Som sentrale aktører kan godkjennes skogeierandelslag og andre næringsaktører med 
tilsvarende sentral rolle i skogbruket, som utfører planting for skogeier. 
 
Forhåndssøknad om å komme inn under ordningen for sentrale aktører sendes til 
Landbruksdirektoratet (postmottak@landbruksdirektoratet.no). Frist for slik søknad 
er 11. juni 2021.  
 
Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema, men søknaden skal inneholde: 

• Antall planter, inkludert importerte planter, som er planlagt utsatt i vårsesongen 
2021, og der aktøren har avtalt utplanting for skogeiers regning. Rent videresalg 
av planter skal ikke inngå i antallet.  

• Hvor mange importplanter inngår i totalt antall planter.  

• Totalt antall planter skal være fordelt på fylker.  

• Forventet tidsrom for gjennomføring av utplanting. Om det varierer med geografi 
og høydelag, så skal det være angitt. 

 
 

Landbruksdirektoratet mottar og behandler søknader fra sentrale aktører. Ved 
godkjenning vil det bli gitt tilsagn på et samlet tilskuddsbeløp i et eget vedtaksbrev 
med nærmere vilkår og betingelser for tilskuddet. Utbetaling av tilskudd skjer på 
anmodning fra søker etter at plantearbeidet for skogeier er avsluttet. Dokumentasjon 
som må følge anmodningen, vil være beskrevet i vedtaksbrevet.  
 
Frist for anmodning om sluttutbetaling for sentrale aktører vil være 31.7.2021. 
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Skogeier som planter i egen regi (tilskudd til skogeier) 
Skogeiere som planter selv eller som bruker annen innleid arbeidskraft enn 
skogeierandelslag og andre sentrale aktører, får etter søknad tilskuddet utbetalt til 
seg selv. 
 
Tilskuddsats og søknadsfrist er fastsatt i den midlertidige forskriften. Tilskuddet 
forvaltes ellers av kommunen og etter reglene i NMSK-forskriften. 
 
Søknadsprosedyren er den samme som ved søknad om ordinært tilskudd til planting 
og/eller krav om refusjon fra skogfond til planting. Søknad kan skje via «Skogfond på 
nett» eller på papirskjema.  
 
Søknaden skal sendes til kommunen. 
 
Søknadsfristen er 1.9.2021. 


