
  

  

   

 

KVEKA 
 
NR. 3  september  –   2018 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 

 

Erstatning ved avlingsvikt og svikt i honningproduksjon 
Søknadsfrist 31. oktober 2018.  
 
Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- og/eller 
honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. Søknaden søkes i Altinn via 
landbruksdirektoratets hjemmeside. 

Nytt av året i år er at det kan gis delutbetaling på inntil 
70% av antatt erstatningsutbetaling. Delutbetalingen er 
en ordning som skal hjelpe kriserammede bønder med 
rask tilgang på kapital.  
For å kunne utbetale delutbetaling må salget 
(kornoppgjør/ honning-leveranser) dokumenteres med 
kornoppgaver eller bilag. Kornoppgavene lastes opp i 
søknadsskjemaet og legges som vedlegg før søknaden 
sendes inn.  Sluttutbetaling av søknadene kan tidligst 
gjøres når alt korn/avling er levert og det er krysset for 
dette i søknadsskjemaet.  

 Den enkleste varianten av en erstatningssak på korn: Alt korn er levert til kornmottak, og 
kornoppgjør er mottatt:  
Erstatningssøknaden kan fylles ut, og kornoppgjørene lastes opp som vedlegg til saken. Kommunen 
kan da attestere saken slik at Fylkesmannen innen rimelig kort tid kan sluttbehandle saken. 

 En del kornprodusenter har levert en del korn til kornmottak nå i høst, men har en del korn på 
lager, og man ønsker å levere dette kornet på nyåret:  
Erstatningssøknaden fylles ut. De kornoppgjørene man har fått kan man laste opp som vedlegg i 
saken. Det kornet man har igjen på lager beregnes av søker. Har man korn på såkalt leielagring, så 
er det fint å legge ved dokumentasjon på dette. Det skjer ikke noe sluttutbetaling på 
erstatningssaken før alt korn er levert, dvs i mars-april 2019. Søker bør vurdere å be om 
forskuddsutbetaling for å få inn noe penger i 2018. 

 Mange har sådd høstkorn nå, og såkorn til våren kan bli en utfordring å få tak i. Særlig om noe av 
høstkornarealet må sås opp igjen grunnet dårlig overvintring. Noen kornprodusenter vil nok sikre 
seg å ha noe korn på lager til man veit hvordan overvintringa har blitt. Dette vil føre til at utbetaling 
av erstatningssaken drøyer til alt korn er levert, og da snakker vi om juni-2019. Vurder å be om 
forskuddsutbetaling. 

 

For å kunne utbetale delutbetaling for grovforprodusenter må det føres opp fòr på lager samt at det må 
redegjøres for planlagt beiting og fòring i tiden frem til innsett.   
Sluttoppgjør av grovforsøknadene kan tidligst behandles etter innsett av dyra og sluttstatus etter 
vekstsesongen er opptelt.  



Det er viktig at bonden selv teller opp og beregner årets avling ved innsett/vekstsesong slutt.  
 

For foretak som allerede har sendt inn søknader om erstatning til avlingsvikt grovfor uten å legge ved 
beregninger for fòr på lager og/ eller viser beregninger for beiting/ foring ut vekstsesongen må sende inn 
disse vedleggene til kommunen så snart som mulig for at søknadene skal kunne behandles. 
Grovforprodusenter som kun produserer grovfor for salg må dokumentere salgene med regnskapsbilag. 

  For mer informasjon se:  
• erstatning ved avlingssvikt 
• erstatning ved svikt i honningproduksjon 
evt. se: 
Ofte stilte spørsmål ved utfylling av søknad om erstatning ved avlingssvikt 

Ordningen gjelder bare skader som er forårsaket av klimatiske forhold (været), og som det ikke er mulig å 
tegne privat forsikring for. Årets tørke er klimatisk forhold som i stor grad har påvirket alle produksjoner i 
våre distrikt i sommer. 

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål, eventuelt trenger hjelp til utfylling og innsending 
av søknaden. 

De som ikke har lastet opp nødvendig vedlegg i søknadene, kan sende aktuelle vedlegg inn til 
kommunens postmottak men da må dere være nøye med å skrive på navn, gårds og bruksnummer, 
adresse, og hvilken sak vedleggene hører til slik at dokumentsenteret kan legge vedleggene deres inn i 
riktige saker.    

 
 
 
 
 
Husk! - jordprøver og gjødselplan 
 
Vi minner om at det skal foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødselplan for å være berettiget 
produksjonstilskudd.  
Landbrukskontoret har jordprøvespyd til gratis utlån. 
 
Jordprøvene kan leveres på rådhuset på Jessheim. 
Prøvene blir deretter hentet på følgende datoer høsten 
2018: 

 25.09 

 09.10 

 23.10 

 06.11 

 20.11 
 
OBS! Prøvene må leveres senest 2 virkedager før hentedato. 

 
 
 

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/svikt-i-honningproduksjon
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/ofte-stilte-sporsmal-ved-utfylling-av-soknad-om-avlingssvikt/


Produksjonstilskudd i jordbruket 
Søknadsfrist 15. oktober 2018 
 
I 2017 ble det endringer i hvordan foretak skal søke 
om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning 
ved ferie og fritid. Produksjonstilskudd søknaden 
består av både del 1 og del 2. 

 
Telledato og søknadsfrister 
 

Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye 
produksjonstilskuddssystemet.  
 

I 2018 er søknadsfristene: 

 15. mai, med telledato 1. mai 

 15. oktober, med telledato 1. oktober 
 
I mai var det husdyrprodusenter som leverte søknader. 
I oktober er det både husdyrprodusenter og planteprodusenter som kan levere søknad.  
Søknaden søkes via altinn.  
 

Veiledning finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside.  
 

 
 
Regionalt miljøtilskudd (RMP) 
 
Husk søknadsfristen 20. oktober!  
Søknaden ligger tilgjengelig i Altinn allerede nå.  
Veiledning og foreløpige satser finnes på nettsidene til 
Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet.  
 
Nytt i år er tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel 
 
Vilkår for tilskudd: 

 Tilskudd gis til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel 

(ikke breispredning). Nedfelling innebærer at gjødsla skytes ned i bakken til planterøttene. 

Nedlegging er at gjødsla legges ned på bakken med slanger. 

 Areal som får tilskudd må høstes eller beites etter spredning samme år. 

 Det gis bare ett tilskudd til arealet per år. På areal det søkes tilskudd til må utstyret brukes ved alle 

gjødslingene med husdyrgjødsel. 

Dokumentasjon som kreves: 

 kartfesting av spredeareal 

 beskrivelse av spredeopplegg 

 sprededato 

  faktisk spredd mengde per dekar 

 navn på innleid entreprenør 

Tilskuddssats er 20 kroner per dekar.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke


Regionalt miljøprogram (RMP) er på høring 
 
I forbindelse med fylkessammenslåingen skal regionalt miljøprogram (RMP) revideres og tre ulike 
miljøprogram skal bli til ett nytt felles program med oversikt over: 

 miljøutfordringer 

 mål 

 tiltak 
 for landbruket i Oslo og Viken. 
 

Forslag til nytt Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken for perioden 2019-2022 er nå ute til høring. 
Høringsfrist er 16.oktober. 
Mer informasjon og høringsdokumenter finnes på nettsiden til Fylkesmannen. 

 
 
Bygdeutviklingsmidler for 2018 

Søknadsfrist for å søke BU midler for 2019-omgangen er 1. desember 2018.  
Søknader som kommer inn etter denne datoen vil ikke ha første prioritet, 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 nå prioriteres 
. 

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. 
 
 
 

 
Nytt system for tilskudd til sykdomsavløsning 
 
15. august åpnet den nye løsningen for dere som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. 
Målsettingen er raskere saksbehandling og at søkeren får pengene inn på konto raskere.  
 
Se Landbruksdirektoratet for mer informasjon. Du søker tilskuddet via elektronisk søknadsskjema i Altinn. 
 

 

 
Kartlegging av jordsmonnet i Gjerdrum 
 
I høst kommer personell fra NIBIO til å gå over deler av jordbruksarealet i Gjerdrum kommune. 
Områder som er oppdyrket etter første gangs kartlegging på slutten av 80-tallet vil bli jordsmonnkartlagt. 
Fra 80‐tallet og fram til i dag har det skjedd endringer i klassifikasjonssystemet som brukes ved kartlegging 
i felt.  
I tillegg til kartlegging av «nye areal», vil det derfor være behov for å foreta en viss feltkontroll av tidligere 
kartlagt areal. 
 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljoprogram-for-oslo-og-viken-pa-horing/
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/
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/oslo-akershus-og-ostfold/
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/oslo-akershus-og-ostfold/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/


Skogfond og tilskudd til skogkultur 
 

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

 - send dette til landbrukskontoret innen 15. november.  
 
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. 
 
 
 
 

Markdag om bruk av fangvekster for å hindre avrenning 

Avrenning fra landbruksjord til vassdrag har lenge vært regnet som en av de største miljøutfordringene i 
jordbruket. På Hellerud gård har NIBIO forsket på dette på et avrenningsfelt. 25. september arrangerer 
Norges Vel en markdag for å dele resultatene fra forskningen med gårdbrukere 
som ønsker å redusere avrenningen fra egen drift. 
 

Tid: 25. september 14.00 -17.00  
Sted: Markdagen holdes ved avrenningsfeltet på Hellerud gård i Skedsmo 
kommune  
Veibeskrivelse: Hellerudsletta fra E6, ta første avkjøring til høyre i 2. rundkjøring (ved Plantasjen). Kjør til 
markering, parkering langs veien. Se kart og lag reisebeskrivelse. 
Servering: Enkel servering  
Deltakeravgift: Gratis 
Påmelding innen 23.09.18.  
 

 

Program 

 Avrenningsfeltets etablering, drift og vedlikehold v/ Erik André Berger, Norges Vel  
 Fangvekster som et tiltak mot jorderosjon og fosfortap, resultater fra pågående forsøk i 

avrenningsfeltet v/ Anne Falk Øgaard, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)  
 Utprøving og sortsvalg av fangvekster v/ Maren Holthe, Norsk Landbruksrådgiving (NLR)  
 Regionalt Miljøprogram, krav og tilskuddsordninger v/ Ida Marie Gjersem, Regionkontor Landbruk  
 Jordkvalitet og jordprøver v/ Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Buskerud  

 
Arrangør: Norges Vel gjennomfører markdagen med tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet v/ Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond
https://kart.gulesider.no/m/pOMI5
http://bit.ly/markdag


 
Temakurs - Finansiering i landbruket  
 

Har du planer om å videreutvikle din gård, men lurer på hvordan du kan finansiere planene dine? 
Da passer dette kurset godt for deg enten du har ideer innenfor tradisjonelt landbruk eller bygdenæringer.  
 

Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Landkreditt kommer for å fortelle om hva de kan bidra med inn i ulike 
investerings- og utviklingsprosjekter i landbruket. 
 
Tid: 25. september kl. 18 - 21 
Sted:  Hellerud Gård (Norges Vel sine lokaler), Bråteveien 200,  2013 Skjetten 
 
Påmelding  (skroll litt ned for å komme til kurset) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fzKOn-000dCs-4c&i=57e1b682&c=XfFEBTwGi3JJDwe8p8Xr68OYFJZfP3vqtTCrIAg2AmQULwFi1f-CKUviUO_ybZz6qYQAd493yDdjtH8BkupI7Xzlok1EMkOyb4XsgxvGh7VGZW0DHfobUjdyfD8ihhyk36qMF2BZ9YxqPXyxGoQF6FE7J6ccIWxoyey8ZpAgvUDlhr93srMFiOsouxIwkM2nbsERE3afoVs8wiwPe-5K0m1bm36U5qLX_iAfriuWxBoTJbhaKCPvR77oDHU19_pPCdwE7und-FKUYaU4_dsYxlsZFOwGYW_rS5N-3Nv47WY
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/

