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Hva sier LMD? … ikke så mye… 

• Embetsoppdrag 2014 – Skogbruk 

– Målsetting: Styrke skogens bidrag til verdiskaping 

– Oppgave: Fordele de økonomiske virkemidlene i 
skogbruket som gjelder skogkultur, tynning og 
miljøtiltak til kommunene, være klageorgan for 
kommunenes vedtak knyttet til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket, og følge opp kommunenes 
kontrollarbeid.  

– Resultatkrav: Sikret målrettet og effektiv 
forvaltning av de økonomiske og juridiske 
virkemidlene i skogbruket.  



Hva sier SLF? …en god del mer… 

• Fullmaktsbrev 2014 

– Generelt: … Ei solid forvaltning med tilhøyrande 
kontroll er nødvendig… 

– Landbruk over heile landet: Krav til kontrolltiltak og 
kontroll av kommunal forvaltning på 
landbruksområdet -> Risikobasert kontrollplan 

– Berekraftig landbruk: For tiltak til skogkultur, 
miljøtiltak og andre tiltak skal kommunane 
kontrollere at tiltaka er gjennomførde i tråd med 
føresetnadane (10%). Embeta skal følgje dette opp 
ovanfor kommunane.  

 

 



Slik gjør vi det i Buskerud… 



NMSK Buskerud - 2013 

• Fordelt 11 millioner kr 

• Tilskudd utbetales innenfor fem områder 
– § 4: Skogkultur    46% 

– § 5: Veibygging    34% 

– § 6: Miljøtiltak i skog       8% 

– § 7: Drift med taubane, hest o.a.   0% 

– § 8: Andre tiltak i skogbruket   8% 

• Tilskudd til skogkultur utgjør hoveddelen av utbetalingene 

• Nærmere 90 % av tilskuddet utbetales til ungskogpleie  



Kriterier for utvelgelse av tiltak 

• Tiltak utført som eget arbeid 

 

• Tiltak med høye enhetskostnader 

 

• Tiltak med høy samlet kostnad 



Hva finner vi/finner vi ikke… 

• Søknad om tilskudd 

 

• Underskrift 

 

• Stedsangivelse 

 

• Funnene gir grunnlag for merknad eller avvik 

– Merknad=forbedringspunkt 

– Avvik=brudd på gjeldende regelverk, må lukkes 



Min erfaring… 
(fra begge sider av bordet) 

• Generelt positive tilbakemeldinger etter kontroll 

• Kontroll setter fokus på næringa i kommunen 

• Greit med en faglig «vurdering» av sine oppgaver 

 

• Hvis du ikke finner noe, har du ikke lett godt nok… 

 

• Takk for oppmerksomheten! 

 


