Utlysning av sentralt skogplantetilskudd våren 2020
Som følge av smitteverntiltak som er innført for å begrense utbredelsen av korona har det
oppstått en situasjon der vårplanting i skogen vanskelig lar seg gjennomføre uten betydelige
merkostnader. For å sikre at bestilte og produserte planter ikke må kastes er det innført et
ekstraordinært tilskudd på 1,30 kr pr utsatt plante for all skogplanting våren 2020. Der
skogeierandelslag eller sentrale landsdekkende aktører gjennomfører utplanting på vegne av
skogeier, skal tilskuddet etter forhåndssøknad utbetales direkte til disse aktørene. Slik
forhåndssøknad sendes til Landbruksdirektoratet innen 30. april 2020.
Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag
eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære tilskuddet
gjennom skogfondssystemet. I dette tilfellet søker man om tilskudd etter at plantingen er
gjennomført og det kreves ikke forhåndssøknad. Lokale planteaktører som utfører oppdrag
direkte for skogeier kommer ikke inn under ordningen med sentralt plantetilskudd, og må
få dekket sine merkostnader gjennom avtalen med skogeier, jfr forskriften §2.
Det ekstraordinære tilskuddet er dekket inn ved omdisponering av midler til skogbruk over
Landbrukets utviklingsfond (LUF). Ordningen er drøftet med partene i jordbruksoppgjøret
den 03.04.2020, og er hjemlet i midlertidig forskrift fastsatt 16.04.2020 med tilhørende
fastsettelsesbrev.
Krav til søknad
Søknad sendes til Landbruksdirektoratet (postmottak@landbruksdirektoratet.no) innen
30.april 2020. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema. For å komme inn under
ordningen med direkte utbetaling til aktør er det et krav at søkeren er et skogeierandelslag
eller utfører skogplantingsoppdrag i et tilnærmet landsdekkende omfang. Søknaden må
inneholde:
•
•
•
•

Antall planter, inkludert importerte planter, som er planlagt utsatt i vårsesongen
2020, 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.

Se også informasjon på direktoratets hjemmeside.
Behandling av søknad
Landbruksdirektoratet vil behandle søknader fortløpende.
Landbruksdirektoratet vil ved godkjenning gi tilsagn på et tilskuddsbeløp og utforme et
vedtaksbrev med nærmere vilkår og betingelser. Utbetaling av tilskudd skjer på anmodning
fra søker etter at plantearbeidet er avsluttet. Dokumentasjon som må følge anmodningen vil
være beskrevet i vedtaksbrev. Dette vil dreie seg om lister over utførte planteoppdrag,
spesifisert på skogeier og antall planter utsatt hos den enkelte skogeier. Skogeier må være
identifisert digitalt med hovednummer, slik at skogeier kan kobles til skogfondskonto. Det
er mulig å be om forskuddsutbetaling, jfr forskriften. Faktura til skogeier må være merket
på en slik måte at det framgår at det er utført plantearbeid.
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For skogeiere som ikke benytter andelslag eller sentrale aktører
Det ekstraordinære tilskuddet på 1,30 kr per plante omfatter all skogplanting som er
planlagt våren 2020. Der det ikke benyttes andelslag eller andre sentrale aktører til
plantingen kan skogeier som nevnt søke kommunen om ekstraordinært tilskudd gjennom
skogfondssystemet. Disse skal ikke sende forhåndssøknad innen 30. april. Søknadsprosess
for disse vil bli nærmere beskrevet på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

