
NMSK strategi 

2013 – 2016

Strategi for tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Godkjent i Hovedutvalg teknisk 29.august 2013



NMSK-Strategien 2013 – 2016 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Innhold
Strategi for tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket..............................................1

Innledning......................................................................................................................................................3
Gjeldende strategi og status.........................................................................................................................4
Overordna mål og sentrale føringer............................................................................................................4
Prioriteringer 2013 - 2016..............................................................................................................................5

Skogkulturtiltak...................................................................................................................................5
Miljøtiltak.............................................................................................................................................5

Saksbehandlingsrutiner ...............................................................................................................................6
Søknadsfrist..........................................................................................................................................6
Søknadsbehandling.............................................................................................................................6
Tilskuddsatser......................................................................................................................................7

Skogkulturtiltak:........................................................................................................................7
Miljøtiltak: .................................................................................................................................7

Framsidefoto; Stikagran i sol. Foto Anders L. Eie

2



NMSK-Strategien 2013 – 2016 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Innledning

Fra 2004 fikk kommunene overført ansvaret for forvaltningen av ordningene Spesielle Miljøtiltak i 
Landbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Disse to ordningene ble skilt i 
2009 og blir nå behandlet hver for seg i kommunene. I dette dokumentet presenterer vi strategien 
for arbeidet med NMSK i Karmøy kommune.

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er at det ut fra regionale og 
lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier 
knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet. 

Forskrift 2004-02-04 nr 447: «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» legger 
føringer for tildeling av NMSK midler. Tildelingene skal skje til;

• skogkultur 

• miljøtiltak 

• veier 

• tynning 

• drift i vanskelig terreng 

• tiltak som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen 

Fylkesmannen baserer utdelingen av NMSK midler ut fra den enkelte kommunes strategi og 
tiltaksplaner og aktivitetsbudsjett. Kommunens reelle aktivitet på området blir også vektlagt. 
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Bilde 1: Mennesker på tur ved skogen.
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Gjeldende strategi og status

Karmøy er med sitt relativt milde og fuktige klima det ideelle vokseområdet for mange 
plantearter. Karmøy er imidlertid skogfattig, noe som i første rekke er forårsaket av beiting og 
lyngbrenning. Sauedrift har gjennom tidene bidratt til å opprettholde de særegne lyngheiene som 
er karakteristiske for de indre delene av Karmøy. Avtagende bruk av lyngheia har ført til forringet 
kvalitet på lyngen, isteden har andre planteslag etter hvert kommet sterkt inn og blitt 
dominerende. Dette gjelder blant annet flere grasarter og ikke minst einer (brakje). Lyngheia på 
Karmøy har ikke bare en lokal verdi, men er også unik i nasjonal sammenheng. Bonden og 
befolkningen på Karmøy er – og vil fortsatt være svært kritisk til skogbruk, da det i deres øynes 
forringer den «opprinnelige» naturen på Karmøy, lyngheiene.

Skogbruket på Karmøy her gjennom ny lovgivning fått en ny utfordring. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og godkjennelse av nye planteplasser tømmerskogen. I Karmøy er det i 
hovedsak Sitkagran som har mulighet til å vokse til tømmerskog.

Viktige satsingsområder i gjeldende strategi
1. Skogkultur – I dag har strategien et formål å prøve å videre foredle det som er plantet 

tidligere gjennom tilskudd til gjødsling. Samt stammekvisting for å øke kvaliteten på Lerk.

2. Miljøtiktak – Å gjøre naturopplevelsen bedre i skogen, og stimulere grunneiere til å åpne 
opp områdene langs ferdselsårene. Derfor gis det tilskudd til både tynning og kvisting. 
Men for å få en bedre diversitet og øke det biologiske mangfoldet så gis det også tilskudd 
til kjøp av lauvtreplanter.

3. Andre tiltak – For å øke interessen for skogbruket i skogreisningskommunene bør en 
begynne tidlig med informasjon og opplæring. En ønsker derfor å kunne yte støtte til 
skogbruksrelaterte tiltak rettet mot de yngre i kommunen. Dette blir vurdert i hvert enkelt 
tilfelle.

Overordna mål og sentrale føringer

NMSK- strategien for årene 2013- 2016 for Karmøy kommune er utarbeidet både ut fra nasjonale 
føringer og forskrifter, i tillegg til regionale satsinger og strategier.

Nasjonale føringer:
• Økt satsing på skogkultur

Regionale satsinger
• Økt satsing på skogkultur
• Veier
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Sentrale forskrifter, regionale strategier med mer
• Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
• Regionalplan for landbruk i Rogaland, 2011
• ”Kommuneplanens landbruks-, natur- og friluftsområder- registrering av verdier og 

kvaliteter” 2002/ 2013.

Prioriteringer 2013 - 2016

Skogkulturtiltak
Etter mange års planteaktivitet er tiden nå inne for å ta vare på det som allerede er satt i jorda. 
Startgjødslinga har effekt i 5-6 år etter etablering, de fleste felta er da fult ut etablert og klarer seg 
videre i livet uten mer hjelp. Noen felt må derimot hjelpes videre.  

Lerk er et treslag med store muligheter, også på Karmøy. For å oppnå ønsket kvalitet er det 
nødvendig med god oppfølging av plantningene. stammekvisting er et kvalitetsfremmende tiltak 
som kommunen ønsker å støtte.

Miljøtiltak

Naturopplevelsen er en vesentlig del av friluftslivet. Ved skogbrukstiltak skal det legges vekt på å 
ivareta opplevelseskvalitetene, særlig langs stier og løyper (Standarder for et bærekraftig norsk 
skogbruk).

Skogen på Karmøy har en viktig funksjon som rekreasjonsområde for kommunens innbyggere. 
Kommunen ser det derfor som viktig å stimulere grunneiere til å åpne opp områdene langs 
ferdselsårene i skogen og slippe ned mer lys til bakken.

Der de klimatiske og jordbunnsmessige forhold ligger til rette for det, skal det tilstrebes et 
betydelig lauvtreinnslag; med egne lauvbestand, lauv i grupper og som enkelttrær, herunder 
gamle, grove lauvtrær. På eiendomsnivå skal 10% være retningsgivende for lauvtreinnslaget.   
(Standarder for et bærekraftig norsk skogbruk).

Store monokulturer av sitkagran og annen barskog gjør skogbilde ensidig og lite mangfoldig. For å 
øke det biologiske mangfoldet og gjøre områdene mer variert , både med tanke på dyreliv og 
rekreasjon ønsker en mer løv inn i karmøyskogene. Kommunen støtter nyetableringer av lauvskog.

Planleggings- og tilrettelegging

Tiltakene skal prøve å favne om større fellestiltak som områdetiltak, helhetlige tiltak. Dette spesielt 
gjennom planting av lauvskog, hvor en heller kan få større sammenhengende områder med slik 
skog. 
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Tabell 1: Prioritering av fordeling av midler for 2013 – 2016.

Tiltak Målsetting for fordeling av midler
Skogkulturtiltak 50%

Forurensningstiltak 50% 

Saksbehandlingsrutiner 

Søknadsfrist
Karmøy kommune har valgt å ha en kontinuerlig vurdering av innkommende søknader, men 
senest 31. september. Søknadsskjema utarbeidet av Statens landbruksforvaltning skal benyttes.

Søknadsbehandling
Søknadene behandles kontinuerlig gjennom året av kommunens saksbehandler. Ved 
saksbehandling kan naturforvalter, kommuneantikvar eller Kulturseksjonen til Rogaland 
fylkeskommune gi uttalelse i saker som kan være aktuelle.

Alle saker skal legges fram for skogbruksansvarlig. Det skal så avgjøres hvem som skal få midler. 
Noen retningslinjer er tatt med nedenfor.

• Alle midler kan brukes på enkelttiltak hvis prosjektet er godt gjennomtenkt og forsvarlig.

• Det skal sterke grunner og gode ideer til for å benytte midler på eiendommer som ikke har 
en stor størrelse.
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Bilde 2: Hogst på Bukkøy. Et sted en ikke driver 
"tømmerskogbruk", men må planlegge ut fra kultur- og 
rekreasjonshensyn
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Tilskuddsatser

Skogkulturtiltak:
Gjødsling:

• 50%, maks kostnad: 300 kr/daa.

Stammekvisting av Lerk:

• 70 %, maks kostnad: 900 kr/daa.

Miljøtiltak: 

Tynning:

• 400 kr/daa, min. uttak: 2m3/daa

Kvisting:

• Kvisting: 70%, maks kostnad: 900kr/daa.

Lauvtrær:

• Lauvtrær: 70% av kostnad til kjøp av planter.

Samme tilskuddssats gjelder for skjøtsel av kulturminner i skog.
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