Nokås kan ersätta
70 procent av dina kostnader…
… när du hjälper skogens växter och djur
Vill du göra åtgärder som hjälper skogens växter, djur,
vattenmiljöer eller bevara värdefulla kulturmiljöer? Eller
vill du främja landskapsbilden och friluftslivet?
Då kan du ansöka om stödet Nokås (natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen).
Stödet kan ersätta 70 procent av den kostnad som
Skogsstyrelsen godkänt. För nedtagning av nätstängsel
med minsta höjd 160 centimeter är stödet 25 kronor per
meter. För anläggning av lövskog på tidigare jordbruksmark är stödnivån 50 procent, med maximalt stödbelopp 30 000 kronor per hektar.
Anlägga skogsbryn.

Kom ihåg
Du måste ansöka om stöd på särskild blankett.
Du får inte påbörja något arbete innan din ansökan kommit in till Skogsstyrelsen. Det beräknade stödbeloppet
måste vara minst 5 000 kronor.

Exempel på åtgärder som kan få stöd
Naturmiljöer
Det kan vara frihuggning av gamla träd, naturvårdsbränning, hamling, hugga bort gran för att gynna lövträd,
återskapa våtmark, skapa död ved genom ringbarkning,
högkap eller barkfläkning. Skogsbryn med bärande träd
och buskar intill öppen mark är ofta värdefulla miljöer
för många örter, insekter och fåglar. Stöd kan till exempel lämnas för plantor och plantering.
Hinder i vattnet gör att många vattenlevande arter
inte kan förflytta sig längs vattendrag. Det är positivt
för mångfalden att byta ut hindrande vägtrummor mot
valvbåge eller att bygga ett så kallat omlöp.
Stöd kan bland annat lämnas för grävarbete, material och
transport av grävmaskin och grus.
Lövträd är ofta värdefulla för natur- och kulturmiljön.
Nokås kan ersätta halva kostnaden vid den första planteringen med lövträd på tidigare jordbruksmark och den
är av betydelse för natur- och kulturmiljön. Stöd kan
till exempel lämnas för markbehandling, plantor och
arbetstid.

Ersätt vägtrumma med valvbåge.

Plantering av lövträd på före detta jordbruksmark.
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Att blottlägga ytor gynnar hotade arter.

Frihugga och rensa torp, åkerlyckor och fäbodar i skog.

Kulturmiljöer
Många torp, åkerlyckor och andra värdefulla naturoch kulturmiljöer växer successivt igen. Det är både
ett hot mot den biologiska mångfalden och mot vårt
kulturarv.
Stöd kan till exempel lämnas för frihuggning,
röjning och borttransport av ris.
Landskapsbild och friluftsliv
Skogar nära tätorter är oftast välbesökta. Därför är
tillgång till stigar, grill- och utsiktsplatser viktiga.
Genom anpassningar i skogsskötseln kan ofta olika
intressen samsas.
Du kan till exempel få stöd för att röja och rensa
stigar, lägga spång på blöt mark, skapa utsikter och
anlägga rastplatser.

Frihugga och rensa hålväg.

Återskapa våtmark.

Anlägga spång i våtmark.

Mer information och ansökningsblanketter
finns på www.skogsstyrelsen.se/bidrag
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