
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 3  –  SEPTEMBER 2019 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 

 
Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid del 2, 
søknadsfrist 15. oktober 2019 

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år. 
 

Søknadsfrister: 

 Del 1: 15. mars med telledato 1. mars – 
leveres av husdyrprodusenter. 

 Del 2: 15. oktober med telledato 1. 
oktober – leveres av husdyrprodusenter 
og planteprodusenter. 

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil 
kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 
14 dager uten å få trekk. 
 

Veileder til søknad om produksjonstilskudd gir 
deg informasjon om hvilke vilkår du må oppfylle for å være berettiget tilskudd, og veiledning til hvordan du 
skal fylle ut søknaden. 

 
Frist for etterregistrering 
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar: 

 Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober. 
 Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober. 
 Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober. 
 Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober. 
 Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som 

er omsatt etter 15. oktober. 

 

 

Husk!! Jordprøver og gjødselplan 

Vi minner om at det skal foreligge gyldige jordprøver 
og oppdatert gjødselplan for å være berettiget 
produksjonstilskudd. Landbrukskontoret har 
jordprøvespyd til utlån. 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#veiledning


Regionalt miljøtilskudd 
 - søknadsfrist 15.oktober.  

Du kan søke RMP-tilskudd fram til fristen 15. oktober.  
Tiltakene i søknaden som ble lagt inn i fjor kan ikke overføres til årets søknad.  Alle tiltak må derfor legges 
inn på nytt.  
Derfor er det viktig at du starter med søknaden i god tid slik at du blir 
ferdig før fristen. 
Det er også en del nye tiltak og vilkår i år, - dette kan man lese mer om i 
veiledningsheftet.  

Vannkvaliteten i bekker og elver i Ullensaker og Gjerdrum er fortsatt for 
dårlig. Miljøtiltakene i RMP bidrar til å redusere avrenning til vann og 
utslipp til luft fra jordbruket og til å ivareta jordbrukets kulturlandskap 
med biologisk mangfold og kulturminner. 
I veilederen for RMP finner du informasjon og oversikt over hvilke tiltak du kan søke tilskudd for i 2019. Her 
finner du også informasjon om elektronisk søknadsskjema, vilkår og foreløpige satser. Du kan lese mer om 
miljøprogrammet og veilederen for regionalt miljøtilskudd og miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken 
på nettsiden om Regionalt miljøtilskudd. 
Ta gjerne kontakt med en av oss på Landbrukskontoret for spørsmål.  
Øivind Bogstad har tlf 66 10 80 79 

 
 

Høringsbrev - forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i 
Akershus og Østfold  
 
Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken har følgende informasjon kommet: 
 

Høringsforslaget innebærer at det for Gjerdrum og Ullensaker innføres regionale miljøkrav i begge 

kommuner. 
I dag er det kun  Leiravassdraget som har regionalt miljøkrav i våre kommuner.  
 

Fylkene Akershus og Østfold har hatt områder med miljøkrav i flere år. Miljøkravene er godt innarbeidet og 
samordnet med tilskudd til regionale miljøtiltak.  
Vannområder med miljøkrav har hatt egne forskrifter, spesifikke for hvert vannområde.  
Fylkesmannen ønsker nå å standardisere kravene, og samtidig innføre én forskrift.  
De regionale miljøkravene er også utvidet med ett punkt. Det er ikke meningen at alle krav skal gjelde i alle 
områder. Det vil komme tydelig frem i kart, hvilke områder som har hvilke krav. 
  

I 2018 var Regionalt miljøprogram (RMP) på høring. I denne prosessen fikk vi en rekke innspill til våre 
forslag til nye miljøkrav. I et eget notat har vi samlet noen av dem, og forslag til ny forskriftstekst er 
utarbeidet.  
Forskriftsforslaget, notatet og kart over virkeområdene finner du på Fylkesmannens hjemmeside.  
 
Hva er nytt?  

 Én felles forskrift for Østfold, Oslo og Akershus  

 Krav til erosjonssikring rundt nedløpskummer og grøfteutløp  

 Kravene gjelder også vassdrag uten årssikker vannføring  

 Kravene på flomutsatte og vassdragsnære areal presiseres og spisses  

 Mer kunnskapsbasert og målrettede virkeområder, og samtidig mere krevende å få oversikt over 
hvor miljøkravene virker.  

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljotilskudd/


 
For Ullensaker og Gjerdrum er det foreslått å innføre miljøkrav 1-4 som er definert 
nedenfor: 

§ 3 Miljøkrav  

1. Det skal være gjennomført erosjonssikring rundt nedløpskummer og grøfteutløp der vannet graver.  

2. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding 
om høsten på jorder med dråg, skal drågene ha permanent grasdekke.  

3. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. Kravet gjelder flomutsatt areal som har 
direkte kontakt med eller avrenning til vassdrag.  

4. Det skal være vegetasjonsdekke gjennom vinteren langs vassdrag som mottar overflateavrenning 
fra jordbruksareal. Kravet gjelder kun for det arealet hvor vannet samles og renner av mot 
vassdraget.  

5. Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4), skal ikke jordarbeides 
om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn på arealer som ikke er omtalt i miljøkrav 
punkt 2, 3 og 4. ( Dette kravet er ikke foreslått innført i Ullensaker og Gjerdrum) 

For ytterligere informasjon, se Høring: Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og 
Østfold 

Høringsfrist: 1.november 2019 
  
 
 

Autorisasjonskurs gnagermidler 

Fra 15.oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier eller leier en landbrukseiendom kan få 
autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man: 

 Har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen. 

 Eier eller leier landbrukseiendom. 

 Har gyldig plantevernmiddelautorisasjon 

Bestemmelsene om gnagermidelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften. 
 

Kommunen har allerede ansvaret for å føre tilsyn med bruk av gnagermidler i forhold til forskrift om 
skadedyrbekjempelse. Mattilsynet vil føre tilsyn med at bønder innehar autorisasjon ved bruk av 
gnagermidler. 

 Kursets varighet er 5 timer teori +1 time eksamen. 

 Kurset koster 2000,- for medlemmer og 3000,- for ikke medlemmer. 
 

Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangerer kurs på Grønt Fagsenter Hvam: 

 20. september kl. 09.00 til 15.00 

 23.oktober  kl. 09.00 til 15.00 

 4.desember  kl. 09.00 til 15.00 

Ta kontakt med HMS rådgiver Kari-Anne S Aanerud kari-anne.aanerud@nlr.no tlf 90207464 

 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/horinger/2019/11/horing-ny-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-akershus-og-ostfold/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/horinger/2019/11/horing-ny-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-akershus-og-ostfold/
mailto:kari-anne.aanerud@nlr.no


Bygdeutviklingsmidler for 2020.  
 

Ingen søknadsfrist - Innovasjon Norge tildeler midler fortløpende fra Januar 2020.  

Det blir nye søknadssystemer for flere av ordningene i 2020.   
Søknadene leveres elektronisk hos Innovasjon Norge .    

Oversikt over aktuelle vedlegg som må følge søknaden finner du i 
Dokumentasjonsguiden. 

Er prosjektet berettiget tilskudd? –  se hvilke prosjekter som  prioriteres . 

Når søknaden sendes inn til Innovasjon Norge, må den være komplett 
med all informasjon som skal følge saken, og alle felt i søknadsskjemaet 
må være utfylt.  

Ta kontakt med landbrukskontoret for mer veiledning og informasjon. 
 

 
 
 
Hvordan er vannforsyningen din? 

Ullensaker kommune ønsker at bønder som er sårbare for arbeider på vannforsyningen 
registrer seg med tilleggsopplysninger om det. 

Ullensaker kommune har et system med innbyggervarsling: 
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/  

Man går inn på varslemeg.no og legger inn telefonnummer, epostadresse og om man er sårbar 
abonnement. 
Her kan man legge til telefonnummer når man f. eks har flere teiger hvor ikke alle har samme lokalitet som 
boligadressen. 
Man kan også lage en tilleggsopplysning om man er en sårbar abonnement under Tilleggsoppføringer: 

Tilleggsoppføringer 

Er du en sårbar abonnent? Er bedriften din avhengig av vanntilførsel /sårbar for endringer i vannkvalitet? 
Har du hemmelig nummer? Her registrerer du tillegg som sikrer at du blir varslet. 

For mer informasjon , se https://www.varsling24.no  De har løsningen for oss og her kan en lese mer om 
dette. 
 

 
 

 

Nye rutiner for endring av 
skogeiernes bankkontonummer i WebSkas 
 
Det er nå mulig for skogeier selv å endre sitt bankkontonummer i WebSkas.  
Her finner du brukerveiledning og mer informasjon om de nye rutinene. 
 

 
 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Reglerforinger-for-landbruksvirkemidler-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold-/Skjemaer-og-hjelpemidler/
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/oslo-akershus-og-ostfold/
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/
https://www.varsling24.no/tilleggsoppforinger
https://www.varsling24.no/
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1h6c4R-0000r1-5Y&i=57e1b682&c=888U2Dm4UppUngtIOzAcvyvA6JqyABYb70zSR5GNBAVcMBmIc1CYrb8BE9_gwjN7kh38JmpYiJLmryqc02CaVC5Ju4LnbIUhBSdXSC7wdxvi-Vy16EHO3bfAI8miMtFv0eG6HkEau0YJTb65e4Z6eWQmcyjcqnwWsv4leVUiy26CEYN5NmMpLbSSCAroDfxZHwtO8HugdpqlW7WqkIy-qZivY-reYE6c2YBic3SKpB-zfjAaRL3tR4A1dy22jezBZ2Lez00ftlLSYjL-M14roUsZVRlCquL0OuN8RdzE6X1vP5lvEmucBNXoGjEQ31voE9a32RHBv95JZT2UGXYg9vdFpde-l6v_Cd61CGyIDLNu8u7k4dMBhIXQjfCeW_curgjsOJceYAN34Iwa7_6UWW4S2HjnTZAYrMnCiis79lphic838O8wUtpy7JJwnmSC


 
 
Skogfond  

Har du utført skogkulturarbeider i skogen din som er 
tilskuddsberettiget og/eller  ønskes dekket av skogfond? -  
send dette til landbrukskontoret 15. november. 

Fyll ut Landbruksdirektoratets skjema Utbetaling fra skogfond og 
søknad om tilskudd til skogkultur og send det inn sammen med 
faktura, kart og evt. annen informasjon.  
Det er ikke nødvendig med midler på skogfondkontoen for å få utbetalt tilskudd. 
Husk fullmakt, hvis du ikke selv er eier av skogen. 

Kanskje ennå enklere er det å registre det direkte selv på Landbruksdirektoratets nettsider som en 
nettbank. 
Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjenesten Se din skogfondkonto. Brukerveiledning 
og annen info om skogfond finner du  her og på skogfond.no 

NB ! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og vedlegg. Disse 
lastes opp under registrering av krav.  
HUSK! Skogkulturfakturaer kan dekkes av skogfond inneværende år og påfølgende år, - deretter er de 
foreldet. 

 
 
 

Miljøtilskudd skog 2019 
Landbruksdirektoratet har nå kommet med endelig opplegg for forvaltning og bruk av de øremerkede 
midlene til miljøtiltak i skog for 2019. Skogeiere kan nå søke på totalt 8 millioner kroner. 

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta 
og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog , 
herunder 

o dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle 
miljøverdier 

o delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der 
hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften 

o dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere 
«villmarkspregede områder» 

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom 
kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært 
skogbruk ikke kan drives - faller utenfor ordningen. 
Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke på ordningen. 
Utfyllende informasjon og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. 
 Etter 1. oktober er det mulig å søke elektronisk. 

Søknadsfrist: 10. oktober 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#skogfond-paa-nett
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#miljoetiltak-for-aa-ivareta-og-videreutvikle-miljoeverdier


Viken Skogkveld - Øvre Romerike 
Kommuneskoghytta, Andorstuvegen 175, 2054 Mogreina  
11. september 2019 kl. 17:00 - 20:30  
Årets fagposter: 

 TenkTre 
 Nylansering for en enklere hverdag som skogeier 
 Fokus på skogkultur 
 Lynkurs i PEFC 

I tillegg til skogkompetanse på våre fire fagposter blir det servering, skogquiz og sosialt! Vi starter med 
servering kl. 17:00, før det bærer ut til første post kl. 17:30. Mer informasjon 

 

 
 

Gratis grunnkurs i etablering  
Grunnkurset er ideelt for deg som enten vurderer å starte eget firma eller er som er helt i startfasen med 
forretningsprosjektet ditt! 
Grunnkurset tar for seg det viktigste du trenger å vite før du starter egen bedrift. Kurset gir deg en 
innføring og avklaring rundt formelle krav omkring selskapsform, skatt, avgifter, personlige rettigheter og 
forsikringer. Videre gir kurset innsikt i risikovurdering og hvordan man legger til rette for kommersiell 
planlegging.  Under kurset vil du få mange praktiske tips og du vil bli introdusert til flere verktøy som vil 
hjelpe deg til en vellykket selskapsetablering. 

Kurset arrangeres: 

 Jessheim - 8. oktober kl. 18.00 – 21.00 - Business Jessheim, 4. etasje, Jessheim Storsenter 

 Gjerdrum - 3. desember kl. 18.00 – 21.00 – Gjerdrum Næringspark, Gjerivegen 5 

Mer informasjon 

 

Gratis temakurs 
Temakursene går mer i dybden enn grunnkursene og er spesielt utviklet for at gründere og ledere i 
småbedrifter skal få innsikt i spesielle emner og virksomhetsområder som er sentrale for å lykkes med å 
utvikle forretningsidéen og bedriften. 
På temakursene får du i tillegg til nyttig faglig innsikt også mange praktiske tips og oppdatering på 
relevante verktøy som brukes av gründere i dag. 

Kurs: 
 Forretningsmodellering 

 - 17. september 2019 kl. 18-21  - Årnes Næringssenter – Seterstøavegen 2c 

 Markedsføring og konseptutvikling  
- 29. oktober 2019 kl. 18-21  - Business Jessheim – 4. etasje Jessheim Storsenter 

 Salg og kontaktskapende arbeid  
- 26. november 2019 kl. 18-21  - Hurdal rådhus, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal 

Mer informasjon 
 

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  

Viken Skogkveld - Øvre Romerike 
Kommuneskoghytta(Sandshytta), Andorstuvegen 175, 2054 Mogreina  
11. september 2019 kl. 17:00 - 20:30  
Årets fagposter: 

 TenkTre 
 Nylansering for en enklere hverdag som skogeier 
 Fokus på skogkultur 
 Lynkurs i PEFC 

I tillegg til skogkompetanse på våre fire fagposter blir det servering, skogquiz og sosialt! Vi starter 
med servering kl. 17:00, før det bærer ut til første post kl. 17:30. Mer informasjon 

 

https://kart.gulesider.no/?c=60.181050,11.171379&z=12&q=%22andorstuvegen%20175,%202054%20mogreina%22;geo
https://www.viken.skog.no/tjenester/opplaering/viken-skogkvelder
https://etablerer-akershus.no/hjem
https://etablerer-akershus.no/v%c3%a5re-tilbud/%c3%b8vre-romerike/grunnkurs-etablering
https://etablerer-akershus.no/v%c3%a5re-tilbud/%c3%b8vre-romerike/temakurs
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/
https://kart.gulesider.no/?c=60.181050,11.171379&z=12&q=%22andorstuvegen%20175,%202054%20mogreina%22;geo
https://www.viken.skog.no/tjenester/opplaering/viken-skogkvelder

