Tiltaksstrategi for tilskuddsordningen nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK) Askøy kommune 2018 – 2022
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Tidsrom
Tiltaksstrategien gjelder i fire år fra og med 2018 til og med 2022.
Overordnede planer og strategier:
Sentrale og regionale planer og føringer
 Forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Kommunale planer og strategier:
 Kommuneplanens arealdel 2012-2015 (pågående rullering)
 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030
 Kommunedelplan for kulturminne (under utarbeiding)
 Kommunedelplan for energi og klima 2011 – 2014/2020 (pågående rullering)
 Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025
 Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2019
 Landbruksplan for Askøy 2006-2010
 Kartlegging av naturtyper i Askøy, 2003 (Askøy kommune og Fylkesmannen)
 Kartlegging av naturtyper i Askøy, 2016 (Askøy kommune og Fylkesmannen)
 Siglingavatnet – Friluftsparken på Askøy (Askøy kommune 2011)

Utfordringer på Askøy
Askøy kommune har relativ stor andel av produktiv skog til å være en kystkommune, og har
tidligere vært en aktiv pådriver i å utvikle skognæringen. Selv om verdien av den stående skogen
er relativt stor, er det en utfordring på Askøy at brukene har relativt små skogteiger, og at det
dermed er vanskelig å oppnå en rasjonell og lønnsom skogsdrift. Kommunen har rundt 4
produsenter som driver et visst omfang av vedsalg, og en større pyntegrønt- og
juletreprodusent.
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Den generelle aktiviteten i skogbruket er lav. Det meste av produktiv skogsmark er plantet, og
det er lite nyplanting. Uttak av virke går for det meste som småsalg av ved. Denne tendensen vil
sannsynligvis fortsette, i alle fall innen aktiviteter som angår det tradisjonelle skogbruket.
Vi har et omfattende vegnett i utmarken, som også er til glede og nytte for befolkningen. Vegene
er i stor grad bygget som jordveger, og det er et stort behov både for å ruste opp vegnettet, både
til nærings- og friluftsformål.
Virkeområde
Det kan gis tilskudd til alle skogeiere med registrert skogareal over 10 daa produktiv skog. Dette
kravet kan fravikes dersom søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere skogeiendommer.
Målsetting
Formålet med forskriften er ut fra regionale og lokale prioriteringer å stimulere til økt
verdiskaping i skogbruket samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap,
friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
Målsettingen i prosjektperioden er å stimulere til økt aktivitet i skogbruket.
Tematisk prioritering av NMSK–midler
Askøy kommune ønsker å prioritere følgende tiltak i perioden:








Ungskogpleie og tynning der uttak av virke gir overskudd
Markberedning
Juletre/pyntegrøntproduksjon
Nyplanting/supplering/gjenplanting
Grøfting
Oppkvisting av stående skog
Skjøtsel av skog i kantsoner mot vann og vassdrag

Forventet behov for midler i prosjektperioden
I de siste årene har kommunen hatt en løpende søknadsfrist. Det er for tiden få søknader til
NMSK-tilskuddet i Askøy kommune. Kommunen får tildelt en tilskuddsramme av
Fylkesmannen hvert år. På grunn av få søkere og liten aktivitet har kommunen fått tildelt en
liten tilskuddsramme fra Fylkesmannen i Hordaland hvert år, men ekstra midler har blitt
fordelt til oss ved behov. Saksbehandlingen tar utgangspunkt i foreslåtte tilskuddssatser fra
regionalt hold. Denne praksisen har fungert godt. Dersom denne tendensen skulle snu seg vil
det være aktuelt å søke Fylkesmannen om en høyere tilskuddsramme for å sikre at tilskuddet
dekker den aktiviteten som er.
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Rettledende tilskuddssatser og kostnadsgrenser for bruk av NMSK-midler:
I søknadsbehandlingen har Askøy kommune de siste årene tatt utgangspunkt i Fylkesmannens
forslag til tilskuddssatser. Denne praksisen har fungert godt og vil videreføres. Pr juni 2018 er
satsene følgende, med forbehold om at det kan komme endringer i tiltaksperioden:
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