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Skogfaglig utferd 2016
Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med
landbrukskontorene arrangerer tur til Finland,
28. juni – 2. juli d.å.
Turen går med fly tur/retur Helsinki, med avreise tirsdag ettermiddag.
Vi skal blant annet besøke en av de største gårdene i Finland (mer enn 1000 ha skog) som samarbeider
med Metså-gruppen, og Torro Nasjonalpark, en spektakulær del av finsk landskap, i tillegg til å oppleve en
typisk finsk aften. Det blir også besøk i en naturpark, eiet og drevet av staten, samt Finsk
Forskningsinstitutt og «Centralförbundet för lant- og skogbruksproducenter», - og selvsagt skal vi se noen
av de viktigste severdighetene i Helsinki.
Vi bor 2 netter i Forssa og de 2 siste netter i Helsinki.
Egenandelen blir ca. kr. 9 000,- pr. person. Tillegg for enkeltrom kr. 2 250,00.
Påmelding til Landbrukskontoret, tlf 66108367/ 91683356 eller 66108087 innen 2. mars, - kort frist på
grunn av flybilletter. (Det er begrenset antall – ”førstemann til mølla” prinsippet).

Velkommen til fagtur!

Manglende frankering/porto på brev.
Det er en utfordring med brev/søknader som kommer inn til kommunen, hvor avsender ikke er angitt
på brevet, - og det er for lite porto på brevet.
Vi mottar faktura fra posten på disse brevene, og det dreier seg om ca. kr. 100,00 pr brev.
Vi har ikke midler til å betale gebyr for disse brev/søknader som kommer til oss, som er
underfrankert. Vi kommer i framtiden ikke til å betale for dette og dermed blir disse brevene
returnert til posten.
Posten har ikke lov til å åpne brevene og disse brevene kommer dermed ikke fram til kommunen.

Utbetalingsbrev
for produksjonstilskudd PT og regionalt miljøtilskudd (RMP) ligger nå i altinn.

Grøftetilskudd
Forskrift om tilskudd til drenering er vedtatt og det er mulig å
søke om tilskudd.
Rammen for grøftetilskuddet er ikke tildelt ut til kommunene fra
fylkesmannen enda, av den grunn vet ikke kommunen hvor mye
tilskudd det tildeles for i 2016
Tilskuddet for 2016 fordeles av kommunen etter søknadsfristen
15. april 2016.
Det gis 3 års arbeidsfrist for å utføre grøftingen.
Vi refererer noen viktige momenter fra forskriften:
- Tilskuddet gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer
dette arealet.
- Søker må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der
tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet.
- Tilskudd kan ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd
er innvilget.
- Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon
og reduserer faren for vannforurensing skal prioriteres.
- Tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving
utgjør 1 000 kroner per dekar.
- Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter
grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar.
Søknadsfrist i Ullensaker og Gjerdrum er 15. april for 2016

Her finner du:

Søknadsskjema for tilskudd til drenering
(https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=drenering&servicekey=)

Mal til Miljøplan trinn 2 - Grøfting
(https://www.ullensaker.kommune.no/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Internett/N%c3%a6ri
ng%20og%20Landbruk/Landbruk/Gr%c3%b8ftetilskudd/Gr%c3%b8ftetilskudd/Milj%c3%b8plan%20tri
nn%202%20-%20Gr%c3%b8fting.pdf)

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
(http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-769)

Spesielle miljøtiltak i landbruket(SMIL).
Søknadsfrist i Ullensaker og Gjerdrum er 15. April.
Tildelingen av SMIL-midler for kommende sesong vil bli i henhold til vedtatt tiltaksstrategi som Ullensaker
og Gjerdrum kommuner rullerte i 2014.
Her er en kort oversikt over tiltak det kan søkes på, og tilskuddssatsene avhenger av rammen kommunene
får til rådighet.
Forurensningstiltak:
- Utbedring/oppgradering av hydrotekniske anlegg.
-

Drenering av fulldyrket areal i erosjonsklasse 3 og 4 som ikke tidligere er drenert.

-

Bygging av fangdammer.

Kulturlandskapstiltak:
- Rydding og gjerding av gamle innmarksbeiter.
-

Ivareta biologisk mangfold (eks. gårdsdammer).

-

Tilgjengelighet – tilrettelegging for allmennheten.

-

Istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer/bygninger.

Søknadsskjema: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket https://www.slf.dep.no/skjema

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

Søknad om frierklæringskontroll for floghavre.
Dersom du ikke har funnet floghavre på din gård de siste årene, så kan du søke om å bli frierklært for
floghavre. Se lenke for ytterligere informasjon, eller ta kontakt med en av oss på landbrukskontoret.
http://www.mattilsynet.no/skjema/soknad_om_frierklaringskontroll_for_floghavrepdf.1606/binary/So
knad_om_frierklaringskontroll_for_floghavre.pdf

Kontroll av jordbruksarealer i Leiravassdraget
Landbrukskontoret kommer også denne våren til å kontrollere en rekke jordbruksarealer i leiravassdraget i
Ullensaker og Gjerdrum. Da sjekker vi om kravene i jordarbeidingsforskriften er overholdt.

Høring på forslag om innføring av forskrift
om
hundehold i Ullensaker kommune.
Forslaget innebærer noe utvidelse av båndtvangbestemmelser for
hundehold i Ullensaker kommune.

Har du innspill til forskrift om hundehold?
Eventuelle merknader sendes Ullensaker kommune, Pb 470, 2051 JESSHEIM
Høringsfrist er 20.03.2016

Høringsbrev finner du her:
Forskrift om hundehold 2016 finner du her:
Kartskisse over noen foreslåtte turstier hvor det ikke er tillatt for hunder å gå løse:
Saksutskrift HOP-sak 240-15:

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

Skogkurs - Ungskogpleie
Tirsdag 12. april 2016 kl. 18:00.
2 til 3 timer med teori. Hva, hvorfor, hvordan ungskogpleie, litt om økonomi og flerbruk, og noe om
stammekvisting.
Lørdag 16. april Kl. 09:00.
Full dag ute i skogen med praktisk bruk av rydde-sag , trevalg , treavstand.
Instruktør: Håvard Midskogen
Pris 10 timer: kr 1650,-. Skogfond med 85 % skattefordel kan benyttes for å dekke kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 4. april 2016
Mer informasjon finner du under kursbeskrivelser på http://www.skogkurs.no/
Sted for kurs avgjøres etter påmeldingsfrist.
Merk: Det må være minimum 5 deltakere for at kurs avholdes.

Autorisasjons-kurs plantevern, førstegangskurs
Oppstart 9.mars 2016, Hvam vgs og Grønt Fagssenter Hvam
Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning og Hvam videregående skole
Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam
Varighet: 20 timer
Tidspunkt: 9.mars, 16.mars og 6.april kl 09.00-15.00
Innhold: 12 timer teori, 7 timer praksis + eksamen
Kursavgift: Kr 2.585,- + bøker
Påmelding: Gerd R Hertzenberg. Tlf 91123821 eller på e-post gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no
Frist for påmelding: 24.02.2016 - Maks 40 deltakere
Mer informasjon på nettsider til Hvam vgs

Nettbasert fornyingskurs:
Mattilsynet har nå lansert det nettbaserte autorisasjonskurset for de som skal fornye godkjenning for
kjøp/bruk av plantevernmidler. Mer informasjon finner du på mattilsynets nettsider.

Seminar om redusert jordarbeiding ved bruk av dekkvekst
Jeff Moyer fra Rodale institute, USA deler sine erfaringer i spennende seminar på Håndverkeren i Oslo den
16. mars, og på Kongsgården 17.mars.
Les mer i på våre nettsider
Påmelding til begge seminardager: anders.naess@online.no. Frist: 1.mars

ULLENSAKER KOMMUNE
LANDBRUKSKONTORET-ULLENSAKER OG GJERDRUM
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