
Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til 
drift med taubane, hest og vekslende driftssystem i 
kommunene Vegårshei og Tvedestrand 
 
 

1. Innledning: 
Bakgrunnen for utarbeidelsen av disse retningslinjene, er at kommunene fra 
01.01.2020 har fått vedtaksmyndighet for § 7 (drift) i Forskrift om tilskudd til nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket. Retningslinjene fastsettes med hjemmel i forskriftens § 3 
annet ledd. 
 
Forskriftens formål 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 i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
 
Videre framkommer det av § 7 at driftstilskudd bare kan gis der det er foretatt 
registrering av miljøkvaliteter i området. Der det ikke er foretatt slike registreringer, 
skal det stilles krav om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt i Levende 
Skogs standarder. 
 
 

2. Retningslinjer: 
 

2.1 Tilskudd og vilkår 
 

2.1.1 Taubane 

 Det gis tilskudd med inntil 90 kr/m3 framdrevet tømmer. 

 Tilskudd gis kun til drift i bratt og vanskelig terreng eller på bæresvak mark der 
de driftstekniske forholdene forutsetter bruk av taubaneutstyr og umuliggjør 
ordinære driftsmetoder. Det gis følgelig ikke tilskudd til «gravedrifter» i bratt 
terreng.  

 Taubanedrifta må forhåndsvurderes av kommunen og vurdert etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

 
2.1.2 Hest 

 Det gis tilskudd med inntil 60 kr/m3 framdrevet tømmer. 
 
2.1.3 Vekslende driftssystem 

 Det gis tilskudd med inntil 60 kr/m3 framdrevet tømmer ved vekslende 
driftssystem som fløting eller annen nødvendig skifte av transportmiddel. 

 
2.1.4 Generelle vilkår for alle de tre nevnte tilskuddsordningene 

 Drifta må være gjennomført iht. bestemmelsene i Forskrift om bærekraftig 
skogbruk Eiendommen hvor tømmeret skal avvirkes / er avvirket må ha 
miljøplan. Hvis ikke må miljøregistreringer gjennomføres før hogst. 
Foryngelsesplikten jfr. forskriftens § 7 må følges opp ved at granboniteter 
tilplantes i driftsåret eller påfølgende år. 

 Driftsområdet må være avsatt til landbruksformål i kommuneplanens arealdel / 
reguleringsplan og ikke omdisponeres til andre formål. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447?q=Næring-%20skogbruket
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447?q=Næring-%20skogbruket
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-07-593?q=berekraftig
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-07-593?q=berekraftig


 Det settes minimumsgrense på 100 m3 i driftskvantum for utløsing av 
tilskudd. Minstekvantum for eiendom kan fravikes ved samdrift med 
naboeiendom og ved rasjonelt driftsopplegg. 

 Det er virket som er registrert i skogfondssystemet som er grunnlag for 
tilskudd og ikke vraket/annet virke uten bruttoverdi. 

 Tilskudd gis ikke dersom drifta kan motvirke utbygging av et rasjonelt 
skogsveinett innen et naturlig avgrenset driftsområde jfr. Forskrift om 
planlegging og godkjenning av landbruksveier. 

 
 

2.2 Krav til søknad 
Søknad om tilskudd til drift med taubane, hest eller vekslende driftssystem skal skje 
på skjema SLF-916 utarbeidet av landbruksdirektoratet. Søknad med vedlegg 
sendes på e-post til post@vegarshei.kommune.no eller i post til Vegårshei 
kommune, Molandsveien 11, 4985 Vegårshei. 
 
Kommunen behandler søknader fortløpende. Ved drifter på over 500 m3 må det 
søkes og være gitt forhåndstilsagn før drifta igangsettes for å være sikret tilskudd. 
Ved mindre drifter kan det søkes i etterkant innen 1. desember i driftsåret. Dersom 
bevilgningen er disponert før året er omme, blir søknadene liggende som restanser 
først i køen for behandling og utbetaling forutsatt at det avsettes midler til ordningen 
påfølgende år.   
 
 

2.3 Øvrige bestemmelser 

 Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra disse retningslinjene og 
vilkårene gitt i 2.1.4. 

 Bestemmelsene i tilskuddsforskriften som omhandler klage, kontroll, 
omgjøring, tilbakebetaling, m.v. gjelder naturligvis. Kommunen utarbeider 
kontrollplan for ordningen. Kommunen kan omgjøre vedtak og kreve utbetalt 
tilskudd tilbakebetalt om det avdekkes forhold som er i strid med det som er 
forutsatt. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

 
 

3. Ikrafttredelse: 
Disse retningslinjene trer i kraft for skogsdrifter utført etter 01.01.2020. 
 
  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550?q=planlegging%20og%20godkjenning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550?q=planlegging%20og%20godkjenning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447?q=tilskudd%20nærings-%20og
mailto:post@vegarshei.kommune.no

