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Tildeling av tilskudd - Klimavennlig skogbruksplan for
kommuneskogen
Det vises til deres søknad om tilskudd av 17.02.2018 med referansenummer 18S7B717. Det er søkt
om et tilskudd på kr 150 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 150 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er "Klimavennlig skogbruksplan for
kommuneskogen ".
Beskrivelse av tiltaket:
"Frogn kommune eier i overkant av 1000 da skog, hovedsakelig med høy bonitet. Skogsdrifta er satt
bort til Viken skog, og foregår etter en skogbruksplan fra 2010.
En skogbruksplan inneholder areal,- miljø- og ressursoversikter for den enkelte eiendom,
oversiktlige og lett lesbare kart, samt råd om hvordan eiendommen bør drives, både i økonomisk og
miljømessig henseende. I en skogbruksplan blir data dels innhentet fra tilgjengelige
databaser/kart, dels ved flyfototolkning og dels ved feltregistrering. Planen er basert på
kartlegging av dagens situasjon, inndeling av skogen i hensiktsmessige bestand med tilhørende råd
for drift og skogbehandling http://www.skogoglandskap.no/faq/1169544370.48/default_view
Se mer konkret om innhold i en skogbruksplan mv. her
http://www.viken.skog.no/tjenester/skogbruksplaner/
Kommunen ønsker å lage en ny klimavennlig skogbruksplan der hensyn til klima- og energi er det
viktigste premisset for skjøtsels anbefalinger; «en driftsplan for kommuneskogen med
klimahensyn», som det står i tiltaksplan for klima og energi 2018-2021. Som del av arbeidet vil det
også utarbeides en enkel mal for slike planer med råd om hvordan de bør utarbeides.
"
BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.
Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
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prioriteringskriteriene. Ved prioritering av søknadene har vi vektlagt:
•Potensial for utslippsreduksjon.
•Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
•Overføringsverdi og spredingspotensial.
•Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
•Ambisjoner for klimagassreduksjon utover minimumskrav i lover og forskrifter.
•Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
•At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Miljødirektoratet har mottatt fem søknader om støtte til kommunenes arbeid med klimatiltak i
landbruket. Samlet søkesum er kr 2,5 millioner kroner, og alle fem prosjekter får støtte.
Det er positivt at Frogn kommune vil undersøke om det er mulig å planlegge mer klimavennlig
skogsdrift gjennom å utarbeide skogbruksplan med fokus på klimavennlig skjøtsel. Klima i
skogskjøtsel er ikke et vanlig hensyn i skogbruksplaner idag.
Blant aktuelle tiltak nevnes tettere planting, forlenget omløpstid, gjødsling og valg av treslag, og i
søknaden presiseres det at listen ikke er uttømmende. Miljødirektoratet mener det også kan være
nyttig å vurdere suppleringsplanting, markberedning, bruk av foredlet plantemateriale (proveniens)
og tilfredsstillende foryngelse.
Beregnede utslippsreduksjoner som følge av endret skogbehandling bør innarbeides i planen.
Forutsetningene som blir lagt til grunn for beregningene må komme tydelig fram.
Arbeidet forventes å gi kompetanseheving hos de som utarbeider planen og hos skogentreprenørene.
Forhåpentlig vil arbeidet også gi nyttig kunnskap som kan brukes i kommunens veiledningsrolle.
Miljødirektoratet støtter søknaden med 50% av kostnaden, begrenset oppad til 150 000 kr.

RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
rapporteringsfristen.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef eller tilsvarende, kommunerevisjon eller ekstern
revisor. Egeninnsats som omfatter kommunal arbeidstid kan regnskapsføres med inntil kr 500
kr/time.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.
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AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.

Lykke til med arbeidet!

Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

15.10.2019

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

201912

Utbetaling av tilskudd

Beløp
150 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2019. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.
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Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Ida Bjørkum
seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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