
Brukerveiledning for skogeier – søknad om tilskudd til opprydding etter 

vindfelt skog.  

Denne tilskuddsordningen gjelder for skogeiere i utvalgte kommuner. Det er Statsforvalterne i 

Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark som har gjort utvalget av kommuner, basert på vurderinger 

knyttet til hvor hardt skogeierne i kommunene var rammet av skader på skog etter stormhendelsen 

19.11.2021.  

Tilskuddsordningen gjelder for følgende kommuner, og det er kun skogeiere i disse kommune som 

har anledning til å søke tilskudd til opprydding etter vindfelt skog: 

Kongsberg, Ringerike, Flå, Nesbyen, Sigdal, Krødsherad, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal kommuner i 

Viken fylke, Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker, Tynset, Alvdal, Folldal, Vestre Toten, Nordre Land, Sør-

Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang kommuner i Innlandet, Midt-

Telemark, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje kommuner i Vestfold og Telemark fylke. 

Skogeier begynner med å logge deg inn i skogfondssystemet via Landbruksdirektoratet sine nettsider.  
Se egen veiledning for innlogging til skogfondssystemet.

Når du har kommet inn i Skogfond på nett, klikker du på lenken «Registrer søknad om tilskudd til 

opprydding av vindfelt skog».  

 

 

Velg deretter søknadstype, basert på hvor på eiendommen du hadde stormskader i, og velg deretter 

«Lagre».  

 



Du kommer da til en side der du skal beskrive feltet du omsøker. Legg for eksempel inn 

bestandsnummer her. Velg deretter «Fortsett».

 

Under «Opplysninger om feltet» legger du inn opplysninger knyttet til drifta du omsøker.

 

Her kan du også kartfeste feltet. Du går da inn på globusen ved siden av «Kartfesting av felt». Vi 

anbefaler at skogeier kartfester alle tiltak digitalt, men du har også mulighet til å laste opp et kart for 

å angi stedfesting.   

Dersom du skal kartfeste digitalt, klikker på globusen tas du til dette bildet, og her velger du «Rediger 

i kart»:  

 



 

Du tas deretter til kartet, som åpnes med et omriss av eiendommen tegnet inn i kartet. 

 

For å kunne tegne inn omsøkt område velger du «Tegn». Deretter zoomer du deg inn til aktuelt 

område, før du tegner inn et polygon i kartet, basert på utstrekning av omsøkt drift: 

 

Du kan når som helst slette inntegnet polygon og tegne inn på nytt.  

Når du er ferdig, velger du «Lagre endringer».  

 

 

 

 

 



 

Da får du spørsmål om du ønsker å lukke kartvinduet, og når det er gjort, får du i et pop-up vindu 

med spørsmål om du vil kopiere arealverdien til søknaden: 

 

Du tas da tilbake til Skogfond på nett. Dersom inntegnet areal avviker fra det arealtallet du har lagt 

inn tidligere, så ser du at det nå er endret i søknaden. Du kan redigere arealtallet igjen dersom du 

ønsker det.  

Velg deretter «Til oppsummering». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her kan du legge inn flere felt dersom du ønsker det. Du skal også legge inn oppstartsdato for drifta, 

eventuelle merknader og laste opp relevante dokument. 

 

 

Når du har lagt inn alt av opplysninger og lagret, velger du «Send til kommunen». 

Det er kommunen som behandler saken din, og du vil få tilsendt vedtaksbrev etter at saken er 

behandlet.  

 


