
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 5  –  NOVEMBER  2017 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 

 
Juleskogkveld 
 
Øvre Romerike skogeierområde inviterer alle skogeiere til juleskogkveld på Kringler 
Gjestegård i Nannestad torsdag 7. desember 2017 kl. 18:30. 

Det vil bli servert julemiddag med tilbehør 
 
 

Deretter blir det: 

 Innføring i det nye flotte verktøyet Din Skog, v. Svein Dypsund fra Viken  

 Info fra skogbruksleder Bent Smukkestad 

Påmelding til Thomas Øvrum tlf. 90099712 eller på e-post 
thom-o@online.no innen onsdag 22. 11.17 

 

 
 
 

Skogfond – frist for innsending av fakturaer 
 
Har du fortsatt fakturaer liggende som skal dekkes med skogfond inneværende år, - send dem til 
Landbrukskontoret snarest. (Husk skogbruksplanfakturaene – de kan dekkes av skogfond i tillegg til 
tilskuddet). 

Skjemaet Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 
må fylles ut ved utbetaling av alle skogkulturarbeider. 
Husk fullmakt, hvis du ikke selv er eier av skogen. 

Krav om betaling for utført arbeid kan du også registrere 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.  

(For arbeider som blir utført sent på året, dekker vi innkomne fakturaer så langt det er mulig, - resten må 
ligge over til neste år.)  

 

 

mailto:thom-o@online.no
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide


 

 
Etterregistreringer i produksjonstilskuddssøknaden for 2017  
- siste frist 10. januar 2018.  

Opplysninger som kan etter registreres er:  

 Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. 
desember. 

 Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 
15. oktober. 

 Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. 
oktober og 31. desember. 

 Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), som er levert til godkjent 
omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember, og som man søker om distriktstilskudd for. 

 
 
 
Utbetaling av produksjonstilskuddet for 
2017  
- kommer  i februar 2018. 
 
Utbetalingsbrevene vil finnes i altinn etter 
utbetalingsdatoen.  
Kopier av søknadene ligger i mottattmeldingen i altinn.  
 
   

 
 
 
 
Bygdeutviklingsmidler for 2018 

Søknadsfrist for å søke BU midler for 2018-omgangen er 1. desember 2017.  
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. 

 
 

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/


 
 

Tildeling av årets SMIL-midler  

I Ullensaker ble det i 2017 søkt om tilskudd til totalt 27 prosjekter. 24 prosjekter har fått innvilget tilskudd. 
Totalt ble det tildelt kr. 1.350.918,- for SMIL-prosjekter i Ullensaker. 

I Gjerdrum ble det søkt om tilskudd til 8 prosjekter. Alle åtte fikk innvilget tilskudd. Totalt ble det tildelt kr. 
1.127.088,- for prosjekter i Gjerdrum i 2017. 

 
 
Rekordstort areal er grøftet i Ullensaker. 
 
Det er omsøkt og innvilget tilskudd til systematisk grøfting til 1450 daa jordbruksareal i Ullensaker i høst. 
I tillegg er det omsøkt og innvilget grøftetilskudd til ca 3000 meter annen grøfting. 
Totalt grøftetilskudd innvilget i Ullensaker 2017 er oppimot 3 millioner. 
 
I Gjerdrum kommune er det innvilget grøftetilskudd 33 daa systematisk grøfting og ca 300 meter annen 
grøfting.  
Totalt grøftetilskudd innvilget i Gjerdrum 2017 er 73.000,-   

  
 
 
 
 

God jul og godt nyttår ønskes alle våre lesere! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

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/

