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Retningslinjer for tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 
og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022 

Landbruksdirektoratet viser til tidligere møter om dette, spesielt knyttet til vindfellingene 
etter stormen 19.11.2021. 
 
Vedlagt følger retningslinjer for tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen.  
Innrettingen ligner mye på tilskudd fra 2020 knyttet til covid-19, selv om innslagspunkt 
og en del annet ikke er helt likt. Det er imidlertid gjenkjennbart og bør sånn sett enkelt 
kunne tas i bruk og praktiseres både av næring og forvaltning. Ordningen får imidlertid 
ikke en egen midlertidig forskrift, men blir hjemlet i NMSK-forskriften § 7. 
 
Ordningen finansieres gjennom omfordeling av midler til vei og drift (LUF) i fylkene og 
tilsvarende ufordelte midler sentralt av samme pott.  
 
Ordningen vil bare bli tilgjengelig for utvalgte kommuner i fylkene Innlandet, Viken og 
Vestfold og Telemark som vedtar retningslinjene slik de foreligger. Utvalgte kommuner 
vedtar vedlagte retningslinjer som tillegg til sine øvrige retningslinjer for tilskudd til 
skogkultur, veibygging mm etter NMSK-forskriftens § 3 andre ledd.  
 
Landbruksdirektoratet kommer tilbake når ordningen er rigget i fagsystemet (ØKS) og når 
kommuner som er med på ordningen er klart. Vi tar sikte på å ha det klart rundt 1. mars 
2022. Deretter vil søknader kunne fremmes og behandling av innkomne søknader i 
kommunene kan starte. 
 
Dette til orientering så langt. 
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Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Trond Svanøe-Hafstad Per Gjellan 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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Mottakere: 

Maskinentreprenørenes forbund 

   

Norges skogeierforbund Pb 1438 Vika 0115 OSLO 

Norskog Pb 123 - Lilleaker 0216 OSLO 

 

  
 

Vedlegg: 

Retningslinjer driftstilskudd storm 2021-2022 
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