KVEKA
NR. 2 – JUNI 2018
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum

Skogdag med tema skogsbilveger
Vi inviterer til skogdag for skogeiere i Øvre Romerike skogeierområde (Nannestad, Hurdal, Ullensaker og Gjerdrum).
Datoen er 19. juni 2018 og oppmøte blir i Bjerke almenning i Grustaket på Nordåsen i Nannestad klokka 1400.
Tema for dagen er vedlikehold og opprusting av skogsbilveger.
Det blir demonstrasjon av aktuelt utstyr og av behovet for
snuplasser for tømmerbiler.
Almenninga og MEV stiller med utstyr og mannskaper og Fredrik
C. Løvenskiold som er ansatt som vegplanlegger hos Viken Skog
deltar.
Det blir også befaring og gjennomgang av prosess og kostnader
for den nyopprusta Nordåsvegen samt litt prat om bruk av
skogfond, mulige tilskuddsordninger og mye annet som angår
veg.
Det blir servering av enkel middag ca 1600.
Programmet er ferdig til klokka 1700.
Skogdagen arrangeres av Nannestad kommune i samarbeid med Hurdal-, Ullensaker- og Gjerdrum kommune, Øvre
Romerike Skogeierlag, Viken Skog, Almenningsdrift Romerike og Mathiesen Eidsvold Værk ANS.

Vegbeskrivelse:
For å komme dit kjør nordover fra
Fv120 ved Esso i Maura. Følg skilt til
Nordåsen skistadion og fortsett
videre forbi skistadion så kommer du
til grustaket.

Vel møtt!
For spørsmål kontakt Eivind Engh, Nannestad kommune på eivind.engh@nannestad.kommune.no
eller tlf. 66105120.

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
I år er det mange tynne åkre som er utsatt for
tørke. Da er det viktig å ikke avslutte kontroll av
arealene for tidlig siden floghavre kan spire
seinere i vekstsesongen.

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.

Erstatning ved klimatisk
avlingssvikt
Det er fortsatt veldig tørt, og mangel på nedbør preger
veksten på jordene. Landbrukskontoret vil minne om at
jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere
økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante eller
honningproduksjonen.
Ordningen gjelder skader som er forårsaket av klimatiske
forhold ( været ).
Husk skaden må meldes umiddelbart til landbrukskontoret
for å være berettiget erstatning.
Meld skaden til Mina Lisa Schou på telefon 66 10 80 88 eller send en epost til:
Mina.lisa.schou@ullensaker.kommune.no
Meldingen må inneholde kort om hva skaden gjelder, hvor stort areal som omfattes av skade og hvor arealet ligger.
Meldingen bør også inneholde en kort forklaring på hvilke skadebegrensende tiltak som eventuelt er utført.
Er du i tvil om du vil få en skade så meld i fra for sikkerhets skyld.
Mere om erstatningsordningen og søknadsskjema finnes på:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader

Viktig informasjon angående gårdskart
Vi oppfordrer igjen alle til å gå inn i Gårdskart og sjekke om arealene stemmer. Etter oppdateringen av gårdskart i
2017 ser vi blant annet at en del beitearealer fortsatt er klassifisert som skog.
Ser du areal som du mener er klassifisert feil i kartet, så ta kontakt med Landbrukskontoret på epost
kari.helen.telfer@ullensaker.kommune.no eller på telefon 66 10 80 79.
Arealene på gårdskartene er knyttet opp til landbruksregisteret, og det er disse arealtallene det kan søkes om
produksjonstilskudd for i 2018. Feil i areal i søknadene vil medføre stopp i tilskuddsutbetaling og eventuelt
avkortning av tilskudd.
Oppdaterte gårdskart finner du på følgende nettside: http://gardskart.skogoglandskap.no/

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!!

Informasjon fra Øvre Romerike Brann og Redning:

Totalforbud mot åpen ild i skog og mark
Skogbrannfaren er allerede meget stor, og øker fortsatt. 20. mai innførte Øvre
Romerike brann og redning (ØRB) totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i
nærheten av skog og mark i alle kommuner på Øvre Romerike.
Det er fortsatt ikke nedbør av betydning i vente, ifølge Meteorologisk institutt. Det betyr at skogbrannfaren, som
allerede er meget stor, fortsetter å øke.
ØRB innførte totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark i alle kommunene i distriktet 20.
mai.
Vær forsiktig
For skogeiere og hogstentreprenører betyr det at skogsdrift må foregå med aktsomhet, slik at det ikke er fare for at
gnister kan antenne vegetasjon og skogbunn. Dette er spesielt viktig med hensyn til bruk av kjettinger.
Det betyr også at det er god grunn til å gå ut med informasjonstiltak for å forebygge at turgåere tenner bål eller
bruker åpen ild i utmarka.
Ny skogbrannplakat
Derfor har ØRB bestilt den nye skogbrannplakaten, som vi vil dele ut til kommunene, ved skogbrukssjef. Det er også
mulig å bestille plakaten selv, på www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/brosjyrer-oginformasjonsmateriell/skogbrannplakat/ , eller henvende seg til forebyggende avdeling i ØRB i Industriveien 28 på
Jessheim.
Plakaten er ny og miljøvennlig, laget i cellulosefiber med våtforsterkning. Vi regner med at plakaten er oss i hende i
løpet av inneværende uke (uke 21).

Når oppheves forbudet?
Vi følger utviklingen i hele distriktet tett, og vurderer fortløpende om det er grunnlag for å opprettholde et
totalforbud.
Informasjon finner du på ØRBs nettsider (www.orbrann.no), vår Facebook-side og Twitter-konto.
Der vil vi kunngjøre en oppheving av forbudet.
Nedre Romerike brann- og redningsvesen har innført totalforbud i alle sine kommuner.
Hjemmel for forbudet framgår av forskrift om brannforebygging, §3.

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 i Gjerdrum kommune:
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