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Retningslinjer for tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 

19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022 

 

Tilskuddsordningen: 

1. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 4 og 5: 

Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 370 kr/m3 

(fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3 

2. Tilskudd til opprydding av vindfelt skog i hogstklasse 3: 

Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/m3 

(fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 100 kr/m3 

3. Tilskudd til taubanedrift og helikopterdrift: 

Det kan gis et tilskudd på 600 kr/m3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke.  

 

Denne tilskuddsordningen (1., 2. og 3.) kan ikke kombineres med andre driftstilskudd i 

kommunen. 

 

Nærmere kriterier og retningslinjer: 

• Tilskuddet er begrenset til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og 

tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022. Dette som skadeforebyggende tiltak 

og som nødvendig tiltak for å legge til rette for ny foryngelse. 

 

• Tilskuddet er hjemlet i NMSK-forskriften § 7, og forvaltes av kommunen etter NMSK-

forskriften og retningslinjene her. 

 

Dette innebærer blant annet at tilskudd bare kan gis der det er foretatt registrering av 

miljøkvaliteter i området. I områder der det ikke er foretatt ordinære miljøregistreringer, 

skal det stilles krav om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Norsk PEFC 

Skogstandard. 

 

PEFC Norge har i en veiledning til gruppesertifikatholderne blant annet skrevet:  

Hovedregelen er at føringer for forvaltning av nøkkelbiotoper ikke endres, selv om trærne 

helt eller delvis er vindfelt etter storm. Det vil derfor normalt ikke være aktuelt å ta ut 

vindfall i nøkkelbiotoper. 

 

• Nødvendige kostnader med å få den vindfelte skogen fram til bilvei kan inngå i 

driftskostnaden. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447
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• Nødvendig graving av enkle og midlertidige driftsveier kan inngå i driftskostnaden. 

Permanente veier etter veinormalene (veiklasse 1-8) og kostnader knyttet til disse er en 

investering og faller utenfor ordningen. Forskrift om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier gjelder her som ellers. 

 

• Søknad skal sendes kommunen på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet, 

enten elektronisk eller på papir. Søknad om tilskudd skal være framsatt og godkjent før 

drifta igangsettes. Dette kan fravikes i særlige tilfeller og for drifter igangsatt før 

ordningen ble virksom. 

 

• Tilskuddsutbetaling er betinget av at tilskuddsmottaker har dokumentert reell 

driftskostnad med tilhørende antall innmålte (Norsk virkesmåling) fastmassekubikk 

rundvirke eller energivirke. Utskrift fra hogstmaskin av volum framdrevet virke, kan 

godkjennes når kvantum ikke kan dokumenteres på annen og bedre måte. Nærmere krav 

om rapportering og dokumentasjon kan gis i vedtaksbrevet. 

 

• Tilskudd under 2 000 kroner utbetales ikke. 

 

• Søknadsfrist for skogeier på denne ordningen er 01.11.2022. Dokumentasjon og krav om 

utbetaling av tilskudd må tilsvarende være sendt kommunen seinest 25.11.2022. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550

