
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 1  –  FEBRUAR 2020 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 
 

Utbetaling av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd for 2019. 
 

Utbetaling av produksjonstilskudd for 2019 blir i uke 8.  
Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) planlegges 12 mars.  
Utbetalingsbrevene finner dere i Altinn. 
 
 
 

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved  
ferie og fritid - del 1. 

Søknadsfrist 15.03.20 

I 2020 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid  
15. mars 2020.  
Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen.  
Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. 

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars er det husdyrprodusenter 
som kan levere søknad.  

 Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato 

 Søknadsfristen er 15. mars 

 Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 
29. mars 

 Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men 
tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. 

  

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mars? 
 

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. 
Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, 
driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore 
melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for 
grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.  
 
 
 

Husk jordprøver og gjødselplan.  

Vil minne om at det skal foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødslingsplan for inneværende år.  

 



Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
- søknadsfrist 15. april 2020.  
 

Satsen for tilskuddet er 2000,- pr daa systematisk eller 30 kr pr 
meter for annen drenering. 
 

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. 

For mer informasjon, se Landbruksdirektoratets hjemmeside.  

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn. 
 
 
 

Regionalt miljøtilskudd 
 
Oppslutningen har økt og satsene på forurensingsordningene er redusert med 16 %. 
Kulturlandskapssatsene er holdt konstant. 
 
Les mer om oppslutningen og satser her. 
 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

- søknadsfrist 15. april 2020.  

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 gjerding 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/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/01/god-miljoinnsats-i-landbruket-i-oslo-og-viken/
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-6


Tilskudd til tiltak i beiteområder (utmarksbeitene) 

-Søknadsfrist 31. mars 2020. 

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. 

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 her. 
 
 
 

Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler  

Norsk Landbruksrådgiving Øst tilbyr nå fornyingskurs og grunnkurs. 
Har du autorisasjonsbevis fra før, må dette fornyes hvert 10 år. Dette kan enten gjøres 
digitalt på Mattilsynet.no, eller du kan melde deg på oppdateringskurset nedenfor. Har 
du ikke autorisasjonskurs fra før, må du gå et grunnkurs som inkluderer obligatorisk 
praksisdel, for å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler.  
Grunnkurset består av en teoridag og en praksisdag, samt eksamen. 
Oppdateringskurset består av kun en teoridag og eksamen. Klokkeslett og mer informasjon om kurset og 
påmelding, finner du på vår hjemmeside.  
Kursene arrangeres på:  Grønt fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam  

 Oppdateringskurs  
Teoridag: 2. mars. Eksamen: 12. mars  

 Grunnkurs  
Teoridag: 16.mars. Praksisdag: 25.mars. Eksamen 25.mars  

Kontaktperson: Anna K. Berg, 98 33 34 48, anna.katarina.berg@nlr.no.  
For mer informasjon, påmelding og andre kurs, se  hjemmesiden 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader#tilskudd-til-investeringer-knyttet-til-utmarksbeitene
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iuvaa-0007Jb-4M&i=57e1b682&c=La1QIjAOqSIs9Vpy8MInxWnnNNLgqWAJGjW9ldzEjh4Zds0jU_vvf9vxVO14SWUxbqQRjVd7oeIjsGCjmKNX1KInttkfOKh1GepfK3G4k-8Qrr0XXjBG-FRZ2eJQ_IjPTQrLMfgp5fp_tZO8uh0wPUyO32w-uyFlW8q_7wOkU_j3xayNe7XRGbT-wq7xZ2kOOb-t4IIIJX5UCBrn5kHxTrcr0zksmnUnK4khhIznyMyoOqYLnk7S54ujx_C5Q77WNwq65eHV2JbIbDdwlt6RsA


Skogfond  

Kontoutskrifter for skogfond er nå sendt ut i Altinn.  
Vi har fått følgende beskjed fra Fylkesmannen i Viken: Kontoutskriftene er korrekte, men i overskriften står: 
Kontoutskrift (foreløpig). Kontoutskriften er ikke foreløpig, men endelig og korrekt.  
Kontoutskrifter som er sendt ut fra kommunen har korrekt overskrift. 
 
Utbetalinger fra skogfond er forsinket. På grunn av kommune- og fylkessammenslåinger har 
Landbruksdirektoratet store utfordringer med årsavslutningen for skogfond. Vi har pr. utgangen av uke 6 
fortsatt ikke fått klarsignal for å begynne å utbetale skogfond i 2020. 
 
 
 
 

Skogfaglig utferd til Polen 

Øvre Romerike Skogeierlag i samarbeid med landbrukskontorene 
arrangerer tur til Polen, 24. juni – 28. juni 2020.  
Turen går med fly tur/retur Warszawa, med avreise onsdag 
ettermiddag og retur til Gardermoen søndag kveld.  

Det blir besøk i Białowieżaskogen, den best bevarte naturskog på det europeiske lavlandet, og 
forskningsinsituttet Bialowieza Forestry Management and Research Institute. På instituttet driver de med 
forskning på skogbruk og skogfornying. Vedlikehold, bruk og økologi. Bevaring, genetikk, økonomi og 
skogpolitikk. Se www.ibles.pl/web/guest/home 
I tillegg blir det besøk på treforedlingsbedriften Konar http://konar.net.pl/en/ som har spesialisert seg på 
høykvalitets konstruksjonsvirke av trematerialer fra nordøst-Polen eller verdens beste sibirskog i Russland, 
- besøk hos blåbærprodusenten Gospodarstwo Ogrodnicze http://blueberry.pl/en/start.aspx - og besøk på 
planteskolen i skogdistriktet Zednia med presentasjon av laserscanning av skog,  www.lasy.gov.pl/en. 
Ellers blir det sightseeing med buss i Warszawa og muligheter for å oppleve en kveldskonsert i det elegante 
Chopin-galleriet med verker av Fredric Chopin. 

Egenandelen er usikker enda og avhengig av antall deltakere, men antas å bli ca. kr. 9 500,- pr. person. 
Tillegg for enkeltrom kr. 1 000,00.  
Påmelding til Øvre Romerike Skogeierlag, v.  Arne Luke, tlf. 958 44 880 innen 29. februar 
Det er også mulig å sende påmelding til e-post: arneluke@online.no, - men sjekk at du får en bekreftelse 
på at meldingen er mottatt. 
(Det er begrenset antall – ”førstemann til mølla” prinsippet).  
 

Velkommen til fagtur! 
 
 
 
 
 

Skogplanting 

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

http://www.ibles.pl/web/guest/home
http://konar.net.pl/en/
http://blueberry.pl/en/start.aspx
http://www.lasy.gov.pl/en
mailto:arneluke@online.no


Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting  

Det er også i 2020 satt av en nasjonal tilskuddsramme til klimatiltak i skogbruket, se tabell.  

Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til 
via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er 
avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i et tiltak, 
og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av 
søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader 
lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen. 

Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til skogbruksetaten i 
kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et 
kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.  
Søknader om tilskudd som leveres etter 7. november, vil kun bli behandlet dersom det fortsatt er 
ubenyttede midler på ordningen for 2020. For mer informasjon , se Landbruksdirektoratets sider 

I vårt område er det ikke ledig arealkvote for gjødsling i 2020. Skogeiere som ønsker å gjødsle på egnede 
arealer kan fremdeles gjøre det , men får ikke statlig tilskudd.  
 

TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS 
TILSKUDD 

SØKNAD 
SENDES 

SØKNADS- 
FRIST 

SØKNADS- 
SKJEMA 

INFO 

Tettere planting - 
nyplanting 

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

1
 

 
60 % 

 
Inntil 50 
planter 
pr.daa 

 
Kommunen 

 
Vårplanting: 
1. august 
Høstplanting
7. november 

 
Registreres 
digitalt via 
«Skogfond 
på nett» 
eller her 

 
her 
 

Tettere planting – 
supplerings-
planting 

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

1
 

 
20 % 

  
Kommunen 

 
Vårplanting: 
1. august 
Høstplanting
7. november 

 
Registreres 
digitalt via 
«Skogfond 
på nett» 
eller her 

 
her 
 
 

Tettere planting – 
markberedning 

Som for 
nyplanting, men 
10 % reduksjon i 
krav til tetthet

2
 

 
60 % 

 
Inntil 50 
planter pr. 
daa 

 
Kommunen 

 
Vårplanting: 
1. august 
Høstplanting
7. november 

 
Registreres 
digitalt via 
«Skogfond 
på nett» 
eller her 

 
her 
 
 

Gjødsling av skog Ingen tilskudd i 
2020 

      
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 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#skogfond-paa-nett
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#tilskudd-ved-nyplanting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#tilskudd-ved-supplering
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#planting-etter-markberedning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#gjoedsling-i-omraader-med-restriksjoner-i-2019


 

Endringer i bemanning ved Landbrukskontoret.  

Kari Helen Telfer har takket ja til en stilling i Landbruksdirektoratet, og hun sluttet hos oss 
i desember 2019.  

Stillingen ble utlyst, og Øivind Bogstad er tilsatt som landbruksveileder i denne stillingen.   

 
 
 
Inn på tunet - konferanse 

Arrangeres lørdag 21 mars på Gardermoen 
For mer informasjon, se NIBIO sine nettsider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

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://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2020/03/konferanse-for-inn-pa-tunet-tilbydere2/
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/

