Ofte stilte spørsmål om
tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi
Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi,
jf § 8 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Dokumentet oppdateres
fortløpende etter hvert som flere spørsmål dukker opp.

Klikk på et av temaene nedenfor:

GENERELT
FØRSTEGANGSTYNNING - UTTAK AV HELTRE
FØRSTEGANGSTYNNING - UTTAK AV RUNDVIRKE
HOGSTAVFALL (GROT)
UNGSKOGPLEIE
LAUVSKOGHOGST
KULTURLANDSKAPSPLEIE OG KANTRYDDING

GENERELT
Hva menes med at virke må leveres til energiproduksjon?
Det menes virke som leveres til flisfyringsanlegg og til produksjon av pellets, briketter og
biodrivstoff, herunder virke som brukes i egen energiproduksjon.

Hvorfor er tilskuddet basert på kombinasjon av utdrevet areal og driftskostnader, og
ikke levert mengde?
Ordningen er i utgangspunktet en del av tiltakspakken til skognæringen i 2009. Hovedmålet er
å dempe den pressede situasjonen skognæringen er inne i, og gi snarlig sysselsettingseffekt,
samtidig som man ønsker å stimulere til økt produksjon av bioenergi. For å komme raskt i
gang er ordningen basert på areal- og driftstilskudd. Rutiner med tanke på å basere tilskuddet
på levert mengde er under arbeid.

Gis det både areal- og driftstilskudd i en og samme drift?
Ja, normalt gis det både areal- og driftstilskudd i en og samme drift. Ved uttak av rundvirke i
førstegangstynning gis det bare arealtilskudd.

Er det tilstrekkelig dokumentasjon på at virke går til energiproduksjon, når det står
anført på faktura til skogeier at skogeierandelslaget er avtaker av virket og at det vil gå
til energiproduksjon?

Ja, dette vil være tilstrekkelig dokumentasjon på at vilkårene for leveransen er oppfylt.

Inngår områder som er omregulert til industri-, bolig- og hyttefelt i denne ordningen?
Nei, ordningen gjelder for skog- og landbrukseiendommer.

FØRSTEGANGSTYNNING - UTTAK AV HELTRE
Må alt virke fra heltreuttak i førstegangstynning leveres til energiproduksjon for å få
tilskudd?
Ja, så og si alt heltrevirke må leveres til energiproduksjon for å få tilskudd. Unntaket er i de
tilfeller der det vil være hensiktsmessig å sortere ut enkelte stokker til andre formål enn
energiproduksjon.

FØRSTEGANGSTYNNING - UTTAK AV RUNDVIRKE
Kan tilskudd gis til tradisjonell førstegangstynning der det tas ut rundvirke?
Ja, inntil videre er det åpnet for at det kan gis et arealtilskudd til tradisjonell
førstegangstynning så lenge en vesentlig del av tynningsvirke, dvs over 50%, går til
energiproduksjon.

HOGSTAVFALL (GROT)
Inngår uttak av hogstavfall etter taubanedrifter i denne tilskuddsordningen?
Ja, uttak av hogstavfall etter taubanedrifter inngår i ordningen. Arealtilskudd gis for det
driftsområdet hogstavfallet kommer fra. Driftstilskudd gis for de kostnadene man har i
forbindelse med transport av hogstavfallet fra standplass til velteplass, og tilrettelegging for
flising.

Kan det gis tilskudd til uttak av energivirke under kraftlinjer?
Ja, tilskudd kan gis til utkjøring av hogstavfall (GROT) etter gjeldende satser for dette. Det
gis ikke tilskudd til selve nedfellingen av virke.

UNGSKOGPLEIE
Er det noe krav til mengde virke per arealenhet for å få tilskudd til uttak i
skogsrydding?
Det forutsettes at virke kommer fra areal som har en slik tetthet at det er nødvendig
ungskogpleie.

Kan det gis tilskudd til både ordinær ungskogpleie og uttak av bioenergi på ett og
samme felt?
Ungskogpleie, som vil si nedfelling av virke, kan dekkes av skogfond med skattefordel og
eventuelle ordinære tilskudd til skogkultur. Dersom det nedfelte virke tas ut til bioenergi kan
det i tillegg utbetales et arealtilskudd på 400 kr/daa og inntil 40% av kostnadene for
utkjøringen.

LAUVSKOGHOGST
Kan det gis tilskudd i lauvskoghogst når ved- og flisproduksjon kombineres?
Ja, denne kombinerte driftsformen i lauvskog med ved og flis er tilskuddsberettiget, forutsatt
at en vesentlig del av virke, dvs over 50%, går til flisproduksjon. Det gis både areal- og
driftstilskudd, men driftstilskudd bare for å opparbeide det virke som går til flisproduksjon.

KULTURLANDSKAPSPLEIE OG KANTRYDDING
Kan det gis tilskudd i kulturlandskapspleie når ved- og flisproduksjon kombineres?
Ja, denne kombinerte driftsformen i kulturlandskapet med ved og flis er tilskuddsberettiget,
forutsatt at en vesentlig del av virke, dvs over 50%, går til flisproduksjon. Det gis både arealog driftstilskudd, men driftstilskudd bare for å opparbeide det virke som går til flisproduksjon.

Kan en veiforening søke om tilskudd til rydding av skogsveier på vegne av flere eierne?
Ja, dette er mulig. Forskriften åpner for å gi tilskudd til prosjekter. Dette forutsetter at
prosjektet er gjennomført i regi av skogbruksmyndigheten eller godkjent av fylkesmannen,
som et fellestiltak for økt avvirkning av skogsvirke til bioenergi.

Kan tilskuddet til kulturlandskapspleie utbetales direkte til den som forpakter /driver
landbrukseiendommen?
Ja, ved tiltak i kulturlandskapet, der forpaktning er vanlig, er det hensiktsmessig å følge
samme praksis som ved tilskudd til andre kulturlandskapstiltak. Det vil si at tilskudd kan
innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom.

Hvordan beregnes arealene ved veikantrydding?
Arealene som ryddes langs skogsveiene beregnes skjønnsmessig ut fra strekningen som
ryddes og gjennomsnittlig bredde på virkesuttaket.

Gis det tilskudd til krattknusing langs skogsveier?
Nei, det gis ikke tilskudd til krattknusing ettersom dette virke blir liggende igjen på bakken.

Kan det gis tilskudd til rydding/sanering av juletrefelt?
Ja, så lenge feltet skal ryddes i sammenheng med sanering og nyplanting.

Kan det gis tilskudd til nedhogging av ungskog som skal omdisponeres til beite?
Nei, ordningen gjelder arealer som er grodd igjen av seg selv på grunn av manglende skjøtsel
eller opphørte driftsformer. Nedhogging av skjøttet ungskog i hogstklasse II/III ansees ikke
som tilskuddsberettiget kulturlandskapspleie.

Sist oppdatert: 5. juni. 2009

Mer informasjon om tilskuddet til energiproduksjon finnes på hjemmesiden til Statens
landbruksforvaltning (www.slf.dep.no) under tema ”Skogbruk” og ”Energiflistilskudd”.

På, www.slf.dep.no, ligger det også informasjon om andre tilskuddsordninger i skogbruket.

