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Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
Det er mye tilskuddsmidler igjen til drenering av jordbruksjord i 2019 potten. 
 

- ny søknadsfrist 01. september 2019.  
 
Satsene for tilskudd er økt: 

- kr  2000,- pr daa for systematisk drenering 
- kr  30,- 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. 

Mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmeside.  
Innlogging til søknadsskjema skjer via altinn. 

 

 
Nytt Regionalt miljøprogram fra 2019  
- søknadsfrist 15.oktober.  

Veiledningsmateriell er nå klart. 

Regionalt miljøprogram (RMP) for landbruket i Oslo og Viken gjelder fra 2019-2022. RMP inneholder en 
rekke tilskuddsordninger for miljøtiltak og noen miljøkrav for de mest sårbare områdene i regionen. 
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. 

Nytt for 2019 

 Styrket innsats for vannmiljø med økte tilskudd til vassdragsnære arealer, grasdekte soner for å 
bremse erosjon og avrenning til sårbare vassdrag. 

 Økt innsats for klima ved å innføre nye ordninger i Oslo, Akershus og Østfold for miljøvennlig 
spredning av husdyrgjødsel og ordninger som bidrar til bedre jordkvalitet og økt karbonlagring i 
jord.  

 Økt innsats for pollinerende innsekter, og da i kombinasjon med soner som også begrenser 
avrenningen til vann. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord


Veiledningsmateriell er klart 

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. Veilederen blir ikke 
sendt ut i posten, men du kan laste den ned fra nettsiden. Den vil i tillegg bli sendt ut elektronisk til alle 
søkere av produksjonstilskudd. 

Du kan lese mer om miljøprogrammet og veilederen for regionalt miljøtilskudd og miljøkrav for jordbruket i 
Oslo og Viken på nettsiden om Regionalt miljøtilskudd. 

 
 
Midlertidige endringer i bemanningen på landbrukskontoret 
 

Som mange sikkert har fått med seg så er Øivind Bogstad ansatt i vikariatet som var utlyst, og han kommer 
til å jobbe for oss ut året.  
 
 
 
Viktig informasjon angående gårdskart  
 

Vi oppfordrer igjen alle til å gå inn i Gårdskart og sjekke om arealene stemmer.  

Arealene på gårdskartene er knyttet opp til landbruksregisteret, og det er disse arealtallene det kan søkes 
om produksjonstilskudd for i 2019. Feil i areal i søknadene vil medføre stopp i tilskudds utbetaling og 
eventuelt avkortning av tilskudd.  

Oppdaterte gårdskart finner du på følgende nettside: https://gardskart.nibio.no/search 
 
 
 
Landbruksplast  

Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til 
beste for miljøet. Plasten kan leveres gratis til innsamlingsplasser over hele landet.  
I vårt distrikt er det Ragn-Sells Gardermoen A/S på Hovinmoen nord for Jessheim, 
som har mottak for landbruksplast.  

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.  

For mer informasjon: https://www.ragnsells.no/kildesortering/plast/landbruksplast/ 

NB! BRENNING ELLER NEDGRAVING AV LANDBRUKSPLAST ER FORBUDT!! 

 
 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljotilskudd/
http://gardskart.nibio.no/
https://gardskart.nibio.no/search
https://www.ragnsells.no/kildesortering/plast/landbruksplast/


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. 
  
Det er viktig å: 

 gå i åkeren så snart den har skutt. 

 gå systematisk, - flere ganger utover i 
vekstsesongen.  

 husk 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  

 
I år er det mange svært frodige åkre som er 
utsatt for legde. Det er viktig å unngå legde da 
luking av floghavre blir svært vanskelig 
dersom åkeren legger seg. I tillegg ble det 
presset mye halm på jordene i fjor, og det er 
alltid en viss fare for at floghavre kan spres 
med maskiner.  
 
Meldeplikt  

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

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.  
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre


Hønsehirse 
Hønsehirse er også et problemugras man bør følge med på om man har på sin eiendom.  Det var flere i vårt 
område som oppdaget at man har fått hønsehirse i åkeren i fjor.  
 
Dette ugraset er regnet for å være verdens tredje verste ugras, og verre enn floghavre. Det er viktig å 
bekjempe hønsehirsen på et tidlig tidspunkt. Problemene med hønsehirse er flere, men hovedsakelig så 
kan dette ugraset ta overhånd i åkeren, og frømengden pr plante er meget stor. 
 
Se lenken nedenfor for bilde av hønsehirsen, og forslag til bekjempelse av den. 
  
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/ 

 
 
 

IBU søknadene (tidligere BU) for 2019 
er nå ferdigbehandlet fra landbrukskontoret og Innovasjon Norge.   

Landbrukskontoret mottok 6 investeringssøknader i Ullensaker og 3 investeringssøknad i Gjerdrum for 
2019. 
Årets pott til investering og bedriftsutvikling i landbruket et tom, både til tradisjonell landbruk og nye 
næringer. 

 
 
 
Skogfond og tilskudd til skogkultur 
 

Har du utført skogkulturarbeider i skogen din som er tilskuddsberettiget og/eller ønskes 
dekket av skogfond? 

 - send dette til landbrukskontoret.  
 
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. 

 

 -  eller registrer det direkte selv på Landbruksdirektoratets nettsider.  
Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjenesten Se din skogfondkonto. Brukerveiledning 
finner du her. 
NB ! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og vedlegg. Disse 
lastes opp under registrering av krav.  
Informasjon om skogfond finner du her. 
 

 
 
 

https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/
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/
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond


Tilskudd i skogbruket i 2019 

 
De nye satsene for tilskudd til skogbrukstiltak er nå på plass.  
 

TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS 
TILSKUDD 

SØKNAD 
SENDES 

SØKNADS- 
FRIST 

SØKNADS- 
SKJEMA 

INFO 

 
 
Ungskogpleie 

Eiendommer < 
10 000 da 
produktiv skog 

 
40 % 

 
200 kr/daa 

 
Kommunen 

 
15. nov 

 
her 
 

 
her 
 

 Eiendommer > 
10 000 daa 
produktiv skog 

 
25 % 

 
100 kr/daa 

 
Kommunen 

 
15. nov 

 
her 
 

 
her 
 

Markberedning   
20 % 

 
75 kr/daa 

 
Kommunen 

 
15. nov. 

 
her 

 
her 

Tettere planting - 
nyplanting 

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

1
 

 
80 % 

 
Inntil 50 
planter 
pr.daa 

 
Kommunen 

 
1. august + 
7. november 

 
her 

 
her 
 

Tettere planting – 
supplerings-
planting 

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

1
 

 
50 % 

  
Kommunen 

 
1. august + 
7. november 

 
her 

 
her 
 

Tettere planting – 
markberedning 

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

2
 

 
80 % 

 
Inntil 50 
planter pr. 
daa 

 
Kommunen 

 
1. august +  
7. november 

 
her 

 
her 
 

Gjødsling av skog Ingen tilskudd i 
2019 

      
her 

 
Skogsbilvegbygging 

    
Kommunen 

 
Løpende 

 
her 

 
her 

 
Drift med hest 

    
Kommunen 

25. 
november 

 
her 

 
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/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-8
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-8
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-8
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
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/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#gjoedsling-i-omraader-med-restriksjoner-i-2019
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=landbruksvei&servicekey
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#nybygging-og-ombygging-av-skogsveier
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=drift+med+hest&servicekey
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#skogsdrift-med-taubane--hest-o-a-


Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019 
 
I år har Landbruksdirektoratet bevilget et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting. 
Tidligere var tilskuddet begrenset til 50 planter per dekar. Denne restriksjonen er nå fjernet.  

Krav om planteantall per dekar etter supplering er fortsatt gjeldende (bonitetsbestemt). 

Les mer på landbruksdirektoratet sine hjemmesider. 
 
 
 
 
 

Romerikssletta Beitelag SA 
 
Mandag 3. juni 2019  ble Romerikssletta Beitelag SA dannet.  
Vi er allerede en del medlemmer, men det er rom for flere. 
 

Dersom du er husdyrbruker med dyr primært på innmarksbeite og ønsker å blir medlem eller å vite mer 
kan du ta kontakt med Eline Stokstad Oserud, e-post: eline.stokstad.oserud@bondelaget.no. 

 

 

 

Ferieavviklingen 
 
Landbrukskontoret vil ha en redusert bemanning i juli, men kontoret er bemannet i hele sommer. 
Ring gjerne på forhånd, - så er du sikker på å treffe noen inne. 

  
 

God Sommer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gzKbi-000fgu-3W&i=57e1b682&c=golXdNGYFhqhDMwgGe66zMMNRFaf-uwwcm46wtUBkImun7e8sj7Jdfopr5fREVYv9Z-kLa-L-hvGhjBWs05grkm9Kh2j3ONF5PhLqEhCW2gYflk7pW02ZCPcSKaigtVkgRvSfY_wlkTMzZFLGW8QPuZP1RJhGg7cT-Ate307rx6WA0OZ5QRRo4DqDC4-5zwCPbnnfb7Gw64fmdZDE1kd1b1VuFvZWXFuh_cY8n8o0TqRLh7E_QTu9fz5nmWLQ2bYZmU4QZEQX0bkGLBdMWLMGgbovzohVNW5qypOP2eTWfksJJAiiSope2GUGu6s-lm6axOnIpy8pOxQ1E9utV1YeMfe3lFPGj-lQSIB_7m1rPwuPdN5CraQY2x-j5sPGvgt
mailto:eline.stokstad.oserud@bondelaget.no
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/

