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Ajourføring av jordsmonnkart i Ullensaker
NIBIO (tidligere Skog og landskap) vil fra uke 43 og utover høsten drive ajourføring av tidligere
jordsmonnkartlagte arealer. Ullensaker ble opprinnelig jordsmonnkartlagt i perioden 1980- 1989.
Ajourføringsarbeidet vil foregå over hele kommunen og innebærer at personell fra NIBIO vil gå over deler
av jordbruksarealet. Arealer som er dyrket opp etter 1989 vil bli jordsmonnkartlagt. I perioden som har
gått etter første gangs kartlegging, har det også skjedd endringer i klassifikasjonssystemet som brukes i
felt. I tillegg til kartlegging av «nye areal», er det derfor også behov for å foreta en viss sjekk og kontroll i
felt av tidligere kartlagte areal.

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
Ny søknadsrunde for tilskudd til hydrotekniske tiltak. OBS! Kort søknadsfrist!
På bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2017 er det bevilget mer midler til utbedring av hydrotekniske anlegg i
planerte leirjordsområder. Ullensaker og Gjerdrum er blant kommunene som har fått ekstra midler. Fristen
for å søke på disse midlene er fredag 27. oktober 2017. Merk at dette gjelder kun tilskudd til hydrotekniske
anlegg.
Søknadsskjema og kart
Søknadsskjema finnes på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
Husk å legge ved kart som viser hvor tiltaket skal utføres.
Hydrotekniske tiltak - ny veileder fra NIBIO
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har utarbeidet en praktisk veileder for utbedringer av hydrotekniske
tiltak i landbruket på Romerike og andre deler av Oslo og Akershus. Veilederen finnes på nettsiden til
Fylkesmannen.
Mer informasjon om SMIL-ordningen
Ytterligere informasjon om SMIL finnes på nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og på sidene til
Ullensaker og Gjerdrum kommune.

Skogfond og tilskudd til skogkultur
Har du utført skogkulturarbeider i skogen din eller har fakturaer på skogkulturarbeider som er
tilskuddsberettiget, - send dette til landbrukskontoret innen 15. november.
I 2017 gis det kun NMSK-tilskudd til ungskogpleie:
Tiltak

Eiendommer med produktivt areal

Eiendommer med produktivt areal

< 10 000 dekar

>10 000 dekar

Tilskudd
Ungskogpleie

150 kr/daa

Tilskudd
35 %

100 kr/daa

25 %

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.
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 som vedlegg i WebSkas.
Ellers kan den gjerne sendes som vedlegg til E-post i skannet fil eller pr. faks 66 10 80 01

ULLENSAKER KOMMUNE
LANDBRUKSKONTORET-ULLENSAKER OG GJERDRUM Postboks 470
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:
Rådhuset
2051 Jessheim

Besøksadresse:
66108000
Jessheim

Teiealleen 5
Hvamsvegen 696
Ringvegen 31

2030 Nannestad
2165 Hvam
2050 Jessheim

Telefon:
66108001

63983666
63976595

Telefax:

