
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 1  –  FEBRUAR  2021 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 

 
 

Landbruksdirektoratet har fått nye nettsider.  
Det kan være lurt å klikke seg inn på sidene og bli litt kjent med de nye sidene i god tid før 
søknadsomgangene.  I fanen jordbruk finner du en oversikt over ordningene for jordbruket. 
 

I fanen skogbruk finner du en oversikt over ordningene for skogbruket. 
 

Nettsidene finnes på landbruksdirektoratet.no/nb – www.landbrukskontoret.no/nb 

 
 
 
 

Utbetaling av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd for 2020. 

Utbetaling av produksjonstilskudd og avløsertilskuddet for 2020 skal skje onsdag den 17.februar 2021.  
Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) planlegges 12 mars 

Utbetalingsbrevene kommer i altinn. 
 
 
 
 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2021 

- søknadsfrist del 1 av søknaden er 15.mars 2021.  

Søknaden kan leveres fra 1.mars 2021 som er telledato. Det er husdyrprodusenter som skal levere del 1 
innen 15 mars 2021. 
Husk å oppdatere husdyrregisteret før telledato, da unngår du unødig feil/mangler i søknaden, da 
søknaden kontrolleres opp mot husdyrregisteret. 
 
 
 
 

Husk jordprøver og gjødselplan.  

Vil minne om at det skal foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødslingsplan for inneværende år. 
Landbrukskontoret avdekker stadig mangelfulle gjødselplaner, noe som gir grunnlag for avkortning av 
tilskudd.  
 
 
 
 
 

http://www.landbrukskontoret.no/nb


 
 
 

Tilskudd til tiltak i beiteområder (utmarksbeitene) 

- søknadsfrist 31. mars 2021. 

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor 
et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom 
infrastruktur i beiteområdene. 
Kommunene har fått tildelt årets disponible ramme for tilskudd til tiltak i beiteområder (utmarksbeite). 
Gjerdrum har fått 35.000,- og Ullensaker har fått 10.000,- 
Landbrukskontoret behandler søknader fortløpende etter søknadsfristen 31. mars 2021. 
 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr 
på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 
Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse 
rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. 

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende): 

• Sperregjerder - Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder 
kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende 
jordbruksområder. 

• Ferister - Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger. 

• Bruer - Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er 
kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende. 

• Gjeterhytter - Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med 
kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle 
området. 

• Sanke- og skilleanlegg 

• Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier 

• Saltsteinsautomater 

• Transportprammer 

• Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.) 

Mer informasjon og søknad finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside under jordbruk, ordninger 
for jordbruk. Søknaden sendes via altinn fra Landbruksdirektoratets hjemmeside. 
 
 

 

 

Nye erosjonsrisikokart 

I januar lanserte NIBIO to nye erosjonsrisikokart som viser estimert risiko for både flateerosjon og 
drågerosjon på jordbruksareal.  

Les mer om nye erosjonsrisikokart på Nibio's hjemmesider 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-vannforurensning-fra-landbruket/verktoy-og-hjelpemidler/erosjonsrisikokart


 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
- søknadsfrist 15. april 2021.  
 

Satsen for tilskuddet er 2000,- pr daa systematisk eller 
30 kr pr meter for annen drenering. 
Kommunene har fått tildelt årets disponible ramme til 
drenering. 
Gjerdrum har fått 400.000,- og Ullensaker har fått 
1.000.000,- 
Landbrukskontoret behandler søknader fortløpende 
etter søknadsfristen 15. april 2021. 

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd.  
Det kan gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut.  
For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. 

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig 
ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon 
fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord 
slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord. 

Mer informasjon og søknad finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside under jordbruk, ordninger 
for jordbruk. Søknaden sendes via altinn fra Landbruksdirektoratets hjemmeside. 
 
 
 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

- søknadsfrist 15. april 2021.  

Tildelingen av SMIL-midler for kommende sesong vil bli i henhold til vedtatte tiltaksstrategier i Ullensaker 
og Gjerdrum kommuner. Tilskuddssatsene avhenger av rammen kommunene får til rådighet. 
Her er en kort oversikt over tiltak det kan søkes på: 

Forurensningstiltak: 

• Utbedring/oppgradering av hydrotekniske anlegg 

• Bygging av fangdammer 

Kulturlandskapstiltak: 

• Rydding og inngjerding av gamle innmarksbeiter 

• Ivareta biologisk mangfold (f.eks. gårdsdammer) 

• Tilgjengelighet – tilrettelegging for allmennheten 

• Istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer/bygninger 

 
Elektronisk søknad finner du her 
 
 
 
 
 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil


 
 

Ny skogeier? 

Da er det lurt å ha oversikt over de viktigste tingene å huske på, hvem som gjør hva og hvor 
du finner mer informasjon, se linken nedenfor: 

Ny i skogbruket 
  
 
 
 

Nye nettsider for administrasjon av skogfond  

Landbruksdirektoratet har i januar 2021 fått nye nettsider. Dette gjør at det har kommet 
mindre endringer også på administrasjonssidene for skogfond.  
De nye nettsidene samt et enkelt instruksjonsskjema for hvordan du som skogeier logger deg inn til 
skogfondskontoen din fra de nye nettsidene, finner du her. 

 

 

 

Endringer i årsoppgave/kontoutskrift for skogfond 2020 

Kontoutskriftene er blitt sendt ut uten henvisninger til «Næringsoppgave» og «Skjema Landbruk» 
Landbruksdirektoratet har nå besluttet å tilbakestille og produsere nye kontoutskrifter for 2020, hvor 
henvisningene til næringsoppgave m.m. er med. Vi antar at dere nå har mottatt disse gjennom Altinn. 

Skogeiere, som ønsker ny kontoutskrift for 2020 og ikke mottar via Altinn, henvises til: 
 

• Ta ut kontoutskrifta selv via «Innlogging skogfond»  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/skogfond-og-skogfondkonto  

• Å forespørre kommunen om å få kontoutskrifta på papir/fil 

• Regnskapsfører med delegert tilgang fra skogeier, kan ta ut kontoutskrifta i Altinn og/eller fra 

Webskas 

 
 
 
 
 
 

Skogplanting 

Planlegger du planting til våren? 
Landbrukskontoret har planteutstyr til utlån.   
For kjøp av planter, ta kontakt med Viken Skog evt. andre aktører.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ny-skogeier
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/nye-nettsider-for-administrasjon-av-skogfond/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/skogfond-og-skogfondkonto


 
Tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling som klimatiltak  

- Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling som klimatiltak videreføres i 2021.  

Nasjonalt er det i år bevilget 29 mill. kr til disse tiltakene.  
For 2021 åpnes det igjen for tilskudd til gjødsling som klimatiltak innenfor restriksjonsområdet rundt 
Oslofjorden.  
Landbruksdirektoratet har gitt nye føringer for prioriteringer og tilskuddssatser, - se tabeller nedenfor. 

TILTAK KRITERIER TILSKUDD SØKNAD 
SENDES 

SØKNADS- 
FRIST 

INFO  

Tettere planting - 
nyplanting 

Inntil 50 planter pr. daa som plantes 
utover et fastsatt bonitetsavhengig 
minimumstall1 

 
Inntil 60 % 

 
Kommunen 

 
Vårplanting: 1. 
august 
Høstplanting7. 
november 

 
Her 
 

Tettere planting – 
markberedning 

Inntil 50 planter pr. daa som plantes 
utover et fastsatt bonitetsavhengig 
minimumstall 2 

 
Inntil 60 % 

 
Kommunen 

 
Vårplanting: 1. 
august 
Høstplanting7. 
november 

Her 
 

Tettere planting – 
supplerings-planting 

Plantetetthet etter supplering skal 
tilfredsstille det fastsatte minimumsantall 
pr. daa ved tettere planting1 

 
Inntil 30 % 

 
Kommunen 

 
Vårplanting: 1. 
august 
Høstplanting7. 
november 

 
Her 
 

Gjødsling av skog  Inntil 40 % Kommunen 15. september 
 

Her 
 

 

1 Tabell 1: Krav til minimum utplantingstall for tilskudd ved 
nyplanting (gjelder alle treslag) 

 2 Tabell 2: Intervall som utløser tilskudd til planting etter 
markberedt felt. 

Bonitet Minimum 
plantetall pr. 
dekar 

Intervall for plantetall som 
utløser tilskudd (inntil 50 
planter/daa etter oppfylt 
minimumskrav) 

 Bonitet Minimum plantetall 
pr. dekar uten 
markberedt felt 

Intervall for plantetall som 
utløser tilskudd ved 
planting på markberedt 
felt. 

26 220 220 – 270  26 220 198 – 248 

23 220 220 – 270  23 220 198 – 248 

20 200 200 – 250  20 200 180 - 230 

17 180 180 – 230  17 180 162 – 212 

14 160 160 – 210  14 160 144 – 194 

11 130 130 – 180  11 130 117 – 167 

8 100 100 – 150  8 100 90 – 140 

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside under skogbruk, ordninger for skogbruk.  
 
 
 

Tilskudd til miljøtiltak i skog  

Tilskudd til miljøtiltak i skog videreføres i 2021. Nasjonalt er det i år bevilget 8 mill. kr til dette tiltaket. 
Ivaretakelse av nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleiker er formål som kvalifiserer for miljøtilskudd til 
skogeier. Tilskudd til ivaretakelse av nøkkelbiotoper inkluderer fornyelse av avtale om hogstavståelse i 
nøkkelbiotoper som skal stå urørt og tilskudd til «nye» nøkkelbiotoper. 
Mer informasjon om ordningen blir gitt når nye retningslinjer for ordningen foreligger, - evt. se  
Landbruksdirektoratets hjemmeside under skogbruk, ordninger for skogbruk. 

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/kurs2/tilskudd-til-gjodsling-tettere-planting-og-suppleringsplanting-2021/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/kurs2/tilskudd-til-gjodsling-tettere-planting-og-suppleringsplanting-2021/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/kurs2/tilskudd-til-gjodsling-tettere-planting-og-suppleringsplanting-2021/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/kurs2/tilskudd-til-gjodsling-tettere-planting-og-suppleringsplanting-2021/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb


 
 
 

Nye kurs for autorisasjonsbevis  

Norsk Landbruksrådgivning Øst tilbyr nå oppdateringskurs og grunnkurs.  
Kursene vil bli holdt på Teams, på dagtid.  

• Oppdateringskurs: 2. mars  

• Grunnkurs: 2. og 11. mars, i tillegg til tilbud om spørsmålsdag 5. mars.  
For mer informasjon og link til påmelding, gå inn på vår hjemmeside 
Påmeldingsfrist er 21. februar, - da rekker vi å sende ut bøker i forkant av kurset.  

Har du autorisasjonsbevis fra før, må dette fornyes hvert 10 år. Dette kan enten gjennomføres på 
Mattilsynet.no, eller du kan melde deg på kurs hos oss. Har du ikke autorisasjonskurs fra før, må du gå et 
grunnkurs for å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler.  

Kursene vil foregå på Teams, du vil få tilsendt link. (Forutsetter at du er påmeldt.)  
Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt med en av oss som organiserer kursene:  
Inga Holt, Østfold og Follo, inga.holt@nlr.no tlf: 481 63 073  
Michael Aamold, Romerike, michael.aamold@nlr.no tlf: 482 84 550  
Stine Lysen, Glåmdalsregionen, stine.lysen@nlr.no tlf: 901 60 027  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vil du bli agrotekniker?           

Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført 3-årig utdanning innen 

naturbruksprogrammet eller 5 år annen relevant praksis/utdanning. Studiene egner seg bra for deg med 

landbrukserfaring.  

Les mer om studiene hos Hvam videregående skole og Fagskolen Innlandet  

 

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam utdanner agroteknikere, og høsten 2021 starter studier innen: 

• Planteproduksjon og driftsledelse 

• Grovfôrbasert kjøttproduksjon 

Begge studiene er på 60 studiepoeng, og gjennomføres som deltidsstudium over 2 år. Studiene har 

både nettbasert undervisning og samlinger. Samlingene er i hovedsak på Grønt fagsenter, Hvam i Nes 

kommune, Viken. 

https://ost.nlr.no/kurs/aurorisasjonskurs-plantevern/


 
 
 
 
 
 

 

Vinterens og vårens kurs  
Etablerertjenesten på Øvre Romerike 

Etablerertjenesten på Øvre Romerike sitt kursprogram for 1.halvår 2021 er nå klart. 
Grunnet covid19-situasjonen kjøres alle våre kurs fremover som webinarer fra kl. 1800-2000. Frem til 
nyttår var vi en del av Etablerer-akershus.no, men er nå en del av Startupviken.no.  
 

Kurstilbud (webinarer) 
Kursene (webinarene) er gratis og gir en god innføring i ulike emner som er nyttige for alle som er i 
startgropen, enten på idéstadiet eller har registrert egen bedrift.  

Kurspåmelding: 
 

Grunnkurs i etablering 6.april: 
https://startupviken.no/arrangementer/grunnkurs-i-etablering-5/ 

Grunnkurs i etablering 8.juni: 
https://startupviken.no/arrangementer/grunnkurs-i-etablering-8/ 

Temakurs i markedsføring og konseptutvikling 13.april: 
https://startupviken.no/arrangementer/markedsforing-og-konseptutvikling/ 

Temakurs i salg og kontaktskapende arbeid 1.juni: 
https://startupviken.no/arrangementer/salg-og-kontaktskapende-arbeid-2/ 

 
Gratis veiledning 
Trenger du som gründer på Øvre Romerike noen å prate med for å få hjelpe med å dra 
forretningsprosjektet eller idéen videre?  
Vi tilbyr gratis veiledning. Våre to veiledere Mats Olsen og Paul Bø har solid kompetanse på 
bedriftsetablering og forretningsutvikling.  

Eksisterende brukere kan booke veiledningstime ved å sende e-post til 
etablerer@norgesvel.no .  
Helt nye kunder registrerer seg her - bestill gratis veiledningstime 

 
 

 
 
 

 
 

ULLENSAKER KOMMUNE   Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  

LANDBRUKSKONTORET FOR ULLENSAKER OG GJERDRUM  Postboks  470 Furusethgata 12 66108000  
E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no   2051 Jessheim 2050 Jessheim 
Internett: www.ullensaker.kommune.no   

Viken Skog BA  - Øvre Romerike Skogeierlag  Teiealleen 6 2030 Nannestad 32103000 
Landbrukstjenester Akershus  Hvamsvegen 696 2165 Hvam 63983666      
Ullensaker Bygdeservice  Julsetvegen 43 2056 Algarheim 63976595  

 
Postadresse til landbrukskontoret for alle i Gjerdrum kommune: 
Gjerdrum kommune, Landbrukskontoret, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 
Internett: www.gjerdrum.kommune.no  

https://online.superoffice.com/Cust19414/CS/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=35:196:1186:6b978dea486f71f29add4ef7d3706d6a43c3bdaf&sai=7248
https://online.superoffice.com/Cust19414/CS/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=35:197:1186:bcb169b94a02d8563669a34344312676e234e22f&sai=7248
https://online.superoffice.com/Cust19414/CS/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=35:199:1186:67ccc8bacb259ce2724d187287db018758677d70&sai=7248
https://online.superoffice.com/Cust19414/CS/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=35:200:1186:eff01de0c6c9c4cfbc43b21260e09f030763edfa&sai=7248
https://online.superoffice.com/Cust19414/CS/scripts/customer.fcgi?action=ejLink&key=35:201:1186:56d80dce3ea9ee05a65721da2f32c59f4a4802a0&sai=7248
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/

