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Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum

Minner om søknadsfrist 20. august på produksjonstilskudd i
jordbruket.
-

Produksjonstilskudd-søknaden leveres i altinn.
Link til søknadsskjemaet og veiledningsheftet legges ut på landbruksdirektoratets hjemmeside i god til
før søknadsfrist.

-

Nye gårdbrukere bes ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfrist, for veiledning og
hjelp.

-

Brukerskifte må meldes kommunen i god tid før 31.07 på grunn av telledato for husdyrene.

Tilskudd til grøfting

- ledige midler igjen både i Ullensaker og Gjerdrum for 2016 sesongen.
Alle som søkte grøftetilskudd i april fikk innvilget
sine søknader.
Det ble søkt og innvilget totalt 4 grøfteprosjekter i
Ullensaker og Gjerdrum våren 2016.
Nytt i år er at det også gis dreneringstilskudd til
planert jord som tidligere ikke er drenert.
Det er fortsatt en del midler igjen og
landbrukskontoret tar imot og behandler søknader
fortløpende.
For å komme med under årets runde må
landbrukskontoret ha nye søknader innen
1. november 2016.
Det gis inntil 3 års arbeidsfrist for å utføre
grøftingen.

Minner igjen om arbeidsfrister på SMIL-prosjektene.
Det er viktig at alle følger med på arbeidsfristene på tiltakene sine. Er arbeidsfristen i ferd med å gå ut på
ditt prosjekt uten at du har greid å gjøre ferdig tiltaket, så ta kontakt med landbrukskontoret.
Prosjekter med utgåtte arbeidsfrister vil bli inndratt og midlene vil bli omprioritert og tildelt nye prosjekter
fra årets søknadsomgang.

Floghavre
Kontroll av arealene.
Det er på tide å minne om årets innsats mot
floghavre.
Floghavre er et alvorlig ugras i kornåkeren
som lett tar overhånd. I følge Forskrift om
floghavre har eier eller bruker av
landbrukseiendom plikt til å foreta
floghavrekontroll på sine arealer.

Kjennetegn
Lange myke strå. Noe lysere i fargen enn
vanlig havre. Risla er åpen med slappe
greiner. Floghavreplantene strekker seg over
åkeren, men etter sprøyting mot floghavre
kan det forekomme små floghavreplanter
som ikke strekker seg over åkeren. Floghavren
drysser lett og alle korna har snerp.

Det er viktig å:
 gå i åkeren så snart den har skutt.
 gå systematisk, - flere ganger utover i
vekstsesongen.
 huske at det er du som har ansvar for
at floghavre ikke etablerer seg eller
sprer seg på eiendommen.
 unngå legde
 huske å bruke presenning på kornlass,
- også ved transport av korn
Det er god økonomi i å unngå legde, og det er
også viktig å unngå legde for å kunne
gjennomføre en god floghavrebekjempelse.

Meldeplikt
Ved nye funn av floghavre skal planteprøve
leveres landbrukskontoret så snart som
mulig. Mistenkelige planter blir sendt
Mattilsynet for bestemmelse.

Plikt til bekjempelse
Eier eller bruker av landbrukseiendom har plikt til å bekjempe floghavre effektivt. Dette gjelder hele
eiendommen.
Videre er det en særlig plikt til å holde et 20 m bredt belte fritt for frøbærende floghavreplanter hele
vekstsesongen mot; dyrka mark hos nabo, elver, bekker og åpne kanaler.
Bortluket floghavre skal destrueres, jfr. Forskrift om floghavre, § 7.
Har du spørsmål i forbindelse med kontroll og/eller bekjempelse av floghavre, ta kontakt med
landbrukskontoret eller landbruksrådgivningen.
Landbrukskontoret vil foreta stikkprøvekontroller etter behov.

Avlingsvikt – klimabetingede tap, søknadsfrist 31 oktober 2016.
Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk
årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Innvilget erstatning forutsettes av at du har meldt tidlig ifra om
skaden til kommunen.
Forskriftene krever at du melder fra om skaden til kommunen ”uten ugrunnet opphold”. Det innebærer at
du må gi melding med en gang du blir klar over at en skade har skjedd eller kan oppstå, og at du ikke kan
vente til avlinga er høstet for å fastslå skadeomfanget. Dette gjelder òg ved vanskelige forhold
i innhøstinga
Det blir ikke gitt erstatning til foretak som ikke har meldt fra om mulig avlingsskade/avlingssvikt til
kommunen. Regelen er satt for at det skal være mulig for kommunen å kontrollere at skadeårsaken skyldes
klimatiske forhold.
Søknadsskjema finnes på landbruksdirektoratets hjemmesider med blant annet veiledningsmateriell og
tips/råd ved søknadene, se her.
Søknadene leveres via altinn.

Bygdeutviklingsmidler for 2017
Søknadsfrist for å søke BU midler for 2017-omgangen vil være 1. desember 2016. Søknader som kommer
inn etter denne datoen vil ikke være første prioritert, men vil bli tildelt midler om det er midler igjen.
Søknadene leveres elektronisk hos Innovasjon Norge.
Oversikt over aktuelle vedlegg som må følge søknaden finner du i Dokumentasjonsguiden. Er prosjektet
berettiget tilskudd?
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.

Landbruksplast
Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til beste for miljøet.
Plasten kan leveres gratis til lokale innsamlingsplasser over hele landet.
I vårt distrikt er det Ragn-Sells Gardermoen A/S på Hovinmoen nord for Jessheim, tlf. 08899 som har
mottak for landbruksplast. I tillegg har Gjerdrum Bondelag opprettet en ordning med henting av plast hos
den enkelte gårdbruker/leverandør etter innmelding til transportør.
Meld fra til Hans Anders Fjeldstad, mob.tlf. 92613380.
Plast leveres sortert:
 Plastfolie: Rundballefolie – hvit /farget og solfangerfolie.
 PP-sekk: Storsekker, gjødselsekker og såkornsekker. Alle PP-sekker kan blandes, innersekken kan
sitte på yttersekken og gjerne flere PP-sekker i en sekk.
 Flasker, kanner og brett: Kanner, hylser, kasser og potter. Ikke hardplast merket med ”samles i en
storsekk på innsamlingsplassen”.
Plasten må være reingjort for produktrester, jord, sand, nett, tau, snorer og kunstfiberduk.

NB! BRENNING ELLER NEDGRAVING AV LANDBRUKSPLAST ER FORBUDT!!

Kommunen har overtatt forvaltningsansvaret for verneområder i
kommunen
Ullensaker kommune har overtatt forvaltningsansvaret for Elstad og Nordbytjern landskapsvernområder
og Ljøgodttjern, Sandtjern og Svenskestutjern naturreservater. Tidligere lå forvaltningsansvaret for disse
områdene hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen er fremdeles forvaltningsmyndighet for
Aurmoen og Romerike landskapsvernområder.
Forvaltningsansvaret innebærer at det er kommunen som har ansvaret for blant annet å forvalte
områdene etter verneforskriftene og planlegge skjøtsel og tilrettelegging. For mer informasjon, se
kommunens nettsider.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
De nye satsene for tilskudd til skogbrukstiltak er nå på plass. Tildelingen fra sentralt hold har dessverre gått
ned, og vi har derfor vært nødt til å sette ned tilskuddssatsene på nesten alle ordninger fra og med 1/12016.
Men husk at det aller beste tilskuddet du kan oppnå, er ved å bruke skogfondet aktivt!
Ved å bruke skogfondet når du investerer i skogen, får du skattefritak på 85% av
investeringen.
Tabellen nedenfor viser oversikt over tiltak og tilskuddssatser.

Tilskudd 2016
Prioritet

Forskrift

NMSK
1

Tiltak

Tilskuddssats

Søknadsfrist

Avstandsregulering / ungskogpleie
Stammekvisting
Markberedning
Drift med hest
Førstegangstynning (manuell)

20 %.
20 %
20 %
30 kr/m3
200 kr/daa.

15. november1,3

Suppleringsplanting
Opprustning av skogbilveger

20 %
Inntil 30 %

15. november

15. november 1,4
15. november 1,3
15. november

1

15. november 1

(Alle treslag. Ikke gran i mai – september. Min
3
uttak 3m nyttbart virke pr daa.)
15. april

1,4

2

2

NMSK

Tilrettelagt hogst på storfuglleiker

200 kr/daa

15. november 1,5

3

NMSK

Andre tiltak i skogbruket

Inntil 20 %

15. november 1,5

1

Siste frist for årets tilskuddssats. Søknader innkommet etter dette får neste års sats.
Tilskuddet administreres av fylkesmannen. Søknaden sendes til kommunen.
3
Maksimalt tilskudd som utbetales er 100 kr/daa.
4
Bonitet må være H40 = 14 eller høyere.
5
Søknad må være godkjent av kommunen før tiltaket kan starte opp.
2

Mer konkret om ordningene i Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Ullensaker kommune
og Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Gjerdrum kommune

Skogfond - skjemaer
Landbruksdirektoratet har nå laget nye skjemaer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket og skogsveier.
Disse skjemaene må brukes ved utbetaling fra skogfond og søknad om eventuelle tilskudd. Skjemaene
finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside, www.slf.dep.no eller se Nærings- og miljøtiltak i
skogbruket og Skogsveier.

Tettere planting - tilskudd
Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang
sikt gir økt CO2-fangst.
Det innføres nå en tilskuddsordning til tettere planting som gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen
skal bidra til økt binding av CO2.
Det gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt minimumsantall. Det
fastsatte minimumsantallet er bonitetsavhengig.
Se mer om ordningen her.

Gjødsling av skog - tilskudd
Det er nå innført 40 % tilskudd, men på grunn av svært god respons på dette tiltaket er de avsatte
tilskuddsmidlene allerede brukt opp.
Med den gode responsen som har vært, er det stor sannsynlighet for at ordningen blir videreført i følge
Landbruksdirektoratet. Ytterligere oppdrag bør derfor utsettes til 2017.
Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Skoggjødsling er et av tiltakene som er
foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år.
Hvis et bestand på 100 dekar gjødsles som anbefalt og oppnår en gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15
m3 pr dekar, bindes hvert år karbon tilsvarende 27 tonn CO2 mer i dette bestandet sammenlignet med hva
det ville gjort uten gjødsling.
Se mer om ordningen her.

Prosjekt skogsbilveiregistrering og skogkultur
Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene, fylkesmannen, skogeierområdene og Viken Skog og er en
direkte oppfølging av Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016 – 2019 med handlingsplan.
Prosjektleder er Martin Bråthen i Viken Skog.
Skogsbilvegregistrering
Denne delen av prosjektet prioriteres nå fram til midten av august og har som mål å utarbeide en
handlingsplan for skogsbilvegnettet og forsøke å etablere vei- og veivedlikeholdsforeninger.
Skogkultur
Fra midten av august vil prosjektleder jobbe med å formidle, kontakte og organisere tiltak med formål
om å øke skogkulturaktiviteten i fylket. Ved å gjøre de rette tiltakene på de rette bestandene til rett tid
vil skogeier få et større utbytte ved fremtidige sluttavvirkninger.
Har du spørsmål om prosjektet(både vei og skogkultur), ta kontakt med prosjektleder Martin Bråthen,
tlf. 97 61 19 16 eller e-post: mbrae@viken.skog.no

Skogfond og tilskudd for IKKE MVA-registrerte skogeiere
Landbruksdirektoratet har nå bestemt at refusjon av skogfond med skattefordel alltid skal beregnes ut fra
den enkelte investerings netto kostnad (uten MVA), uavhengig av om skogeier er registrert i
merverdiavgiftregisteret.
Tilsvarende skal den samme nettokostnaden benyttes ved beregning av eventuelle tilskudd.
Ny praksis innføres med virkning fra 01.01.2016.

Redusert bemanning
Grunnet sykefravær er bemanningen noe redusert for tiden, og dette medfører noe redusert kapasitet på
behandling av søknader. Saksbehandling av årets SMIL-søknader er forsinket, men vi vil prioritere å
behandle alle saker så snart vi kan. Ta gjerne kontakt med Landbrukskontoret om du lurer på noe i den
forbindelse.

Ferieavvikling i sommer
Landbrukskontoret er i utgangspunktet bemannet i hele ferieperioden, men dersom du ønsker et møte
med en av oss kan det være hensiktsmessig å avtale dette på forhånd.

God sommer!
ønskes alle våre lesere

ULLENSAKER KOMMUNE
LANDBRUKSKONTORET-ULLENSAKER OG GJERDRUM
E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Internett: www.ullensaker.kommune.no
Viken Skog BA - Øvre Romerike Skogeierlag
Landbrukstjenester Akershus
Ullensaker Bygdeservice
Postadresse til landbrukskontoret for alle i Gjerdrum kommune:
Gjerdrum kommune, Landbrukskontoret, Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Postadresse:
Postboks 470
2051 Jessheim

Besøksadresse:
Rådhuset
Jessheim

Teiealleen 5
Hvamsvegen 696
Ringvegen 31

2030 Nannestad
2165 Hvam
2050 Jessheim

Telefon:
66108000

63983666
63976595

Telefax:
66108001

