
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 3  – OKTOBER  2016 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 

SØKNADSFRIST FOR REGIONALE MILJØTILTAK (RMP) 
- 20 OKTOBER 2016. 
 

Oppslutningen om RMP-ordningen har de siste årene vist en synkende tendens. Andelen av jorder som 
eksempelvis jordarbeides om høsten har vært økende, og dette er uheldig for vannkvaliteten i våre 
vassdrag. I år er det sådd mye høstkorn, og dette er positivt for økt produksjon av korn.  Det er viktig at vi 
alle bidrar for å oppnå en forbedret vannkvalitet i våre vassdrag. Så tenk i gjennom en gang til om det er 
arealer på gården din som kan overvintre i stubb.  

Nytt 2016:  

 Søknadsskjemaet er nytt, og mer oversiktlig og brukervennlig. 
 I våre kommuner var tidligere bare Leiravassdraget såkalt prioritert område. Dette er nå endret slik 

at alle vannområdene i Ullensaker nå er i prioritert område. En av konsekvensene av dette er at 
tilskuddssatsene er økt. 

NB! De foretakene som har arealer som tidligere var i «andre områder», men som nå er i «prioriterte 
områder» må legge inn tiltakene på nytt i søknaden. Dette gir noe merarbeid med søknaden. Vi gir 
gjerne individuell veiledning. Ta gjerne kontakt i god tid før søknadsfristen.  

Hvem kan søke? 
For å motta miljøtilskudd må du være berettiget å søke produksjonstilskudd i jordbruket. 

 
Særlige miljøhensyn 
Erosjonsutsatte dråg, vassdragsnære og flomutsatt areal, samt annet erosjonsutsatte areal bør ikke 
jordarbeides om høsten. I Leiravassdraget er dette fastsatt i egen forskrift om regionale miljøkrav. 

Vi oppfordrer flest mulig til å søke elektronisk, start gjerne nå og gjør deg kjent med dataprogrammet, ta 
opp kart og tegn inn tiltak.  Du kan lagre søknaden og ta den opp igjen etter noen dager for så å fortsette 
med å legge inn tiltak, eller foreta endringer. 
Når søknaden er ferdig så trykker du på knappene lagre og send.  Du kan gjøre endringer i søknaden helt 
fram til fristen 20. oktober.  Etter den dato kan ikke du gjøre endringer i søknaden. 
 
Elektronisk søknad finner du her: www.slf.dep.no 

Trykk på søk om regionalt miljøtilskudd (lenken ligger nest nederst på nettsiden til venstre) 
 Trykk på søknad om regionalt miljøtilskudd 
 Du kommer nå inne i Altinn – følg videre informasjon herfra. 
  
På lenken nedenfor finner du en steg for steg video, om hvordan søke. Det finnes mange nyttige videoer og 
forklaringer på sidene til Landbruksdirektoratet. 
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke 

  

https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2015-06-10-599?q=forskrift+leiravassdraget
http://www.slf.dep.no/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke


 
 

Jordprøver – utlån av utstyr og innsending av 
prøver 

Landbrukskontoret har utstyr for jordprøvetakning til utlån.  
I høst kan prøvene leveres her på landbrukskontoret for videresending til 
laboratoriet Eurofins.  
Jordprøver hentes jevnlig utover høsten. 
 

Viktig: 
Husk å sjekke hvor lenge det er siden du sist tok jordprøver. For å ha 
en gjødselplan som kan godkjennes er det viktig at jordprøvene ikke 
er eldre enn 6-8 år.  
Trekk og avkortning av tilskudd for ikke å ha dette med jordprøver, gjødselplan og 
plantevernjournal i orden er nå betydelige, det kan fort være snakk om flere ti-tusener i tapte 
tilskuddskroner! 
Vi avdekker stadig noen som ikke har dette i orden.  

 
 
Status behandling av årets SMIL-søknader: 

Grunnet redusert bemanning er vi noe forsinket med behandling av årets søknader. Men nå er man i ferd 
med å bli ferdig med årets behandling av SMIL-saker.  
 
 
 
Tilskudd til grøfting  
- fortsatt ledige midler igjen både i Ullensaker og Gjerdrum for 2016 
sesongen.  

 
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.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Skogfond og tilskudd til skogkultur 

Det er fortsatt en del tilskuddsmidler igjen på årets tildeling 
 
Har du utført skogkulturarbeider i skogen din eller har fakturaer på skogkulturarbeider som er 
tilskuddsberettiget, - send dette til landbrukskontoret innen 15. november.  
 

HUSK!! - alle fakturaer må: 

• attesteres av skogeier  
• vedlegges stedsangivelse med en beskrivelse av tiltaket 

(arealstørrelse, sprøytemetode etc.).  

Vi trenger i tillegg følgende opplysninger: 
Hvem skal utbetalingen gå til:  

 tredjeperson  

 skogeier 

om den skal utbetales: 

 med merverdiavgift/ uten merverdiavgift 

 om du søker om tilskudd.  

Tilskudd søkes ved utfylling av skjemaet, Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur. 
Husk fullmakt, hvis du ikke selv er eier av skogen. 

Tilskudd tildeles etter førstemann-til-mølla-prinsippet. 
Det er ikke nødvendig med midler på skogfondkontoen for å få utbetalt tilskudd.  
 
 
Tilskudd 2016 

Prioritet Tiltak Tilskuddssats Søknadsfrist 

1 

Avstandsregulering / ungskogpleie 20 %.  15. november1,3 
Stammekvisting 20 % 15. november 1,4 
Markberedning 20 % 15. november 1,3 

Førstegangstynning (manuell) 
(Alle treslag. Ikke gran i mai – september. Min 

uttak 3m3 nyttbart virke pr daa.) 

200 kr/daa.  15. november 1 

Suppleringsplanting 20 % 15. november 1,4 

2 Tilrettelagt hogst på storfuglleiker 200 kr/daa 15. november 1,2 

    

1 Siste frist for årets tilskuddssats. Søknader innkommet etter dette får neste års sats. 
2 Søknad må være godkjent av kommunen før tiltaket kan starte opp.  
3 Maksimalt tilskudd som utbetales er 100 kr/daa. 
4 Bonitet må være H40 = 14 eller høyere. 
Mer konkret om ordningene i Tiltaksstrategiene under kapittel 3.3 Retningslinjer for prioriterte 
tiltaksordninger i skogbruket . 
 
Krav om betaling for utført arbeid kan også sendes elektronisk i Web-Skas til landbrukskontoret.  
Har du betalt fakturaen selv og krever den refundert, må vi fortsatt ha papirdokumentasjon. Send den 
gjerne som vedlegg til E-post i skannet fil eller pr. faks nr. 66 10 80 01 
 

 

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
https://www.ullensaker.kommune.no/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Internett/N%c3%a6ring%20og%20Landbruk/Landbruk/Tiltaksstrategier%20SMIL%20og%20NMSK/Tiltaksstrategier%202014%20-%202017/Vedtatte%20tiltaksstrategier%202014%20-%202017%20Ullensaker/Tiltaksstrategi%20nmsk%202014%20-%202017%20fra%20word.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Internett/N%c3%a6ring%20og%20Landbruk/Landbruk/Tiltaksstrategier%20SMIL%20og%20NMSK/Tiltaksstrategier%202014%20-%202017/Vedtatte%20tiltaksstrategier%202014%20-%202017%20Ullensaker/Tiltaksstrategi%20nmsk%202014%20-%202017%20fra%20word.pdf


 
Bygdeutviklingsmidler for 2016 

Søknadsfrist for å søke BU midler for 2016-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? Se hvilke prosjekter som prioriteres i vedlegget til kveka.  

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. 
Mina Lisa Schou tlf 66108088  og Hans Petter Langbakk  66108078 
 
 
 

Nyskapingskonferansen2016 

- en nyttig dag for alle som er interessert i produksjon og salg av mat og matopplevelser innen 
landbruket, spisesteder og andre reiselivsbedrifter. Program og påmelding 

Tid: torsdag 20. oktober 
Sted: Smakfulle Rom Konferansegård i Sørum  
Konferansier: Hilde Hummelvoll 

Bindende påmelding innen 10. oktober https://www.deltager.no/ 

Arrangør: Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune og Innovasjon Norge  

 

 
Autorisasjonskurs plantevern - nytt fornyingskurs:  

Høst 2016 

Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning 
Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam 
Varighet: 7 timer 
Tidspunkt: 19.oktober kl. 09:00-15:00 og 26.oktober kl. 19:00-21:00. 

Arrangør: Hvam vgs 
Kursavgift: Kr 1.895,00 

Påmelding: Kontakt Gerd R. Hertzenberg 

Påmeldingsfrist: 5.oktober 
Maks 40 deltakere 

  

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. 

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/
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/Kurs%20og%20arrangementer/Program%20Nyskapingskonferansen%202016%20Oslo%20og%20Akershus.pdf
https://www.deltager.no/
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nettbasert_kurs_for_fornying_av_plantevernmiddelautorisasjon.17253


 

Traktorkurs for kvinner 

 - høsten 2016 

Innhold: Øvelser i bruk av traktor. Redskapskobling, vedlikehold og sikkerhet. 

Lærer: Jan Kristoffer Gulbrandsen 
Sted: Hvam videregående skole 
Varighet: 20 timer 
Tidspunkt: 29.10, 05.11, 12.11, 19.11 kl. 10:00-15:00 

Arrangør: Hvam videregående skole 
Kursavgift: Kr 3000,00 

Påmelding: Kontakt Gerd R Hertzenberg 

Få plasser ledig : påmeldingsfrist 14.10.2016 

 
 
 
 

Motorsagkurs - HMS i skogen  
- høst 2016 
 
Innhold: Stell og vedlikehold av saga, verneutstyr, sikkerhet, praktisk bruk. 
Mål:  Lære sikker og effektiv bruk av motorsaga. 

Lærer: Steinar Damhaug 
Sted: Hvam videregående skole 
Varighet: 12 timer 

Tidspunkt: 22.11 og 24.11 kl. 18.00-21.30, 26.11 kl. 10.00-15.00 
Arrangør: Hvam videregående skole 
Kursavgift: Kr 3.000,00 
Påmelding: Kontakt Gerd R Hertzenberg 

Påmeldingsfrist: 08.11.2016 
Maks 6 deltakere. 

 
 
 

ULLENSAKER KOMMUNE   Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: 

LANDBRUKSKONTORET-ULLENSAKER OG GJERDRUM Postboks  470 Rådhuset 66108000 66108001 

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no   2051 Jessheim Jessheim 
Internett: www.ullensaker.kommune.no   

Viken Skog BA  - Øvre Romerike Skogeierlag  Teiealleen 5 2030 Nannestad  
Landbrukstjenester Akershus  Hvamsvegen 696 2165 Hvam 63983666      
Ullensaker Bygdeservice  Ringvegen 31 2050 Jessheim 63976595  

 
Postadresse til landbrukskontoret for alle i Gjerdrum kommune: 
Gjerdrum kommune, Landbrukskontoret, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/

