
  

   

 

 

KVEKA 
 

NR. 1  –  FEBRUAR 2022 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2022 
- søknadsfrist del 1 av søknaden er 15.mars 2022. 

Husdyrprodusenter kan levere søknaden fra 1.mars 2022 som er telledato. Det er kun husdyrprodusenter 
som skal levere del 1 innen 15. mars. 

Husk å oppdatere husdyrregisteret før telledato, da unngår du unødig feil/mangler i søknaden. Søknaden 
kontrolleres opp mot husdyrregisteret. 

Krav til kalving de siste 15 måneder før telledato for både melkekuer og ammekuer.  
For å få tilskudd til melkeku og ammeku er det et krav at kuene skal ha kalvet i løpet av de siste 15 
måneder. (18 måneder for kyr som er berettiget tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser).  
Har kuene gått lenger enn 15 måneder siden kalving, - da må kuene søkes som øvrig storfe i 
produksjonstilskuddssøknaden.  
 

Produksjonstilskuddet for 2021 utbetales 16. februar. 
 

 
 
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
- søknadsfrist 15. april 2022. 

Tildelingen av SMIL-midler for kommende sesong vil bli i henhold 
til vedtatte tiltaksstrategier i Ullensaker og Gjerdrum kommuner. 
Tilskuddssatsene avhenger av rammen kommunene får til 
rådighet.  
Kommunene har fått tildelt årets disponible ramme til SMIL- 
prosjekter for 2022. 
Gjerdrum kommune: kr. 1.500.000, -  
Ullensaker kommune: kr 2.000.000, - 
 

Arbeidet med å rullere tiltaksstrategiene både for Ullensaker og Gjerdrum er igangsatt, og disse 
tiltaksstrategiene blir lagt ut på høring i løpet av de neste ukene. Det legges ikke opp til vesentlige 
endringer i tiltaksstrategiene fra Landbrukskontoret sin side. 

Her er en kort oversikt over tiltak det kan søkes på: 
Forurensningstiltak: 
· Utbedring/oppgradering av hydrotekniske anlegg 
· Bygging av fangdammer 
Kulturlandskapstiltak: 
· Rydding og inngjerding av gamle innmarksbeiter 
· Ivareta biologisk mangfold (f.eks. gårdsdammer) 
· Tilgjengelighet – tilrettelegging for allmennheten 
· Istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer/bygninger 

Elektronisk søknad finner du her 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/


 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord   
- søknadsfrist 15. april 2022.  

Satsen for tilskuddet er kr. 2 000,- pr daa systematisk eller 
kr. 30,- pr meter for annen drenering.  

Kommunene har fått tildelt årets disponible ramme til 
drenering. 
Gjerdrum kommune: kr. 400.000,-  
Ullensaker kommune: kr. 700.000,- 

Landbrukskontoret behandler søknader fortløpende etter 
søknadsfristen 15. april 2022. 

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan gis 
tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer 
som ikke tidligere er grøftet. 

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 og søknad finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknaden sendes via altinn 
fra Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder  
– søknadsfrist 31. mars 2022. 

Tilskudd til tiltak som bidrar til å legge til rette for: 

• best mulig utnyttelse av beite i utmark 

• redusere tap av dyr på utmarksbeite  

• fremme fellestiltak i utmarksbeiteområdene.  
Årets ramme: 
Gjerdrum kommune: kr. 20.000,- 
Ullensaker kommune: kr. 10.000,-  

Mer informasjon og søknad finner du på: Tilskudd til tiltak i beiteområder - Landbruksdirektoratet 
Søknaden sendes via altinn fra Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

 
 

 
Regionalt miljøtilskudd (RMP) 

Utbetaling av Regionalt miljøtilskudd skjer 11 mars. 

Her kan du lese mer om Regionalt miljøtilskudd, 

oppslutning og hvilke tilskuddssatser som ble vedtatt 

 
 

Det er økende oppslutning om å så direktesådd høstkorn.  

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader?resultId=0.0&searchQuery=tilskudd+til+tiltak+i+beiteomr%C3%A5de
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2022/02/regionalt-miljotilskudd-2021---endelige-satser/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2022/02/regionalt-miljotilskudd-2021---endelige-satser/


 

 
Husk jordprøver og gjødselplan. 

Vil minne om at det skal foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødslingsplan for inneværende år. 
Landbrukskontoret avdekker av og til mangelfulle gjødselplaner, noe som gir grunnlag for avkortning av 
tilskudd. 
 

 
 
Plastgjenvinning  

Vannområdene Leira-Nitelva, HUVO og Øyeren har utarbeidet en brosjyre om gjenvinning av 
landbruksplast.  
Se brosjyre fra vannområdene her 
 

 
Strømstøtte 

Jordbruks- og veksthusforetak kan registrere seg for å få strømstøtte. Se frister og annen informasjon på  

Strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæringen - Landbruksdirektoratet 
 

 
 
 
Ny skogeier?  

Da er det lurt å ha oversikt over de viktigste tingene å huske på, hvem som gjør hva og hvor du finner mer 
informasjon, se Ny skogeier - Landbruksdirektoratet 

 
 
 
Kontoutskrift for skogfond 2021  

Finner du ikke kontoutskriften for 2021 i Altinn? 
Årsaken til dette er at Statsforvalteren kun har sendt kontoutskrifter i Altinn til skogfondskontoer med 
bevegelser i 2021.    
 
 
 
Økonomisystem for skogordningen (ØKS) 
 - ny rutine for endring av kontonummer. 

Landbruksdirektoratet har endret rutiner for utbetaling i ØKS. Kommunene og 
Statsforvalteren har ikke lenger anledning til å endre bankkontonummer i ØKS på 
vegne av skogeier. Dette må skogeier selv gjøre via Altinn-tjenesten «Mitt 
kontonummer» og Skogfond.no.  
Se veiledning og informasjon i denne nettsaken.  
 
 

https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Brosjyre_Gjennvinning_av_landbruksplast-2021.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/stromstotte-for-jordbruks-og-veksthusnaeringen
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ny-skogeier
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/oks--webskas/oks---viktig-endring-i-rutine-for-kontonummer/


 

 
Tilskudd til gjødsling, tettere planting og suppleringsplanting 

Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling som klimatiltak videreføres også i 2022.  
Det er bevilget 40,3 mill. kroner til tettere planting på eksisterende skogarealer, herunder 
suppleringsplanting, tilskudd til gjødsling av skog og styrket ungskogpleie. Tilskuddsrammen håndteres på 
nasjonalt nivå. 
Tilskuddssatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir 
større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste 
søknadsomgang (25. november). 

Tilskuddssatser i 2022 

Tettere planting ved nyplanting: Inntil 60 % tilskudd.  
Les mer om forutsetninger og vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her 

Suppleringsplanting: Inntil 30 % tilskudd.  
Les mer om forutsetninger og vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her  

Gjødsling: Inntil 50 % tilskudd.  
Les mer om forutsetninger og vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her 

Søknadsfrister: 
• Tettere planting ved nyplanting: 1. september og 25. november 
• Suppleringsplanting: 1. september og 25. november  
• Gjødsling av skog: 15. september 

Søknader som kommer inn etter fristen, vil ikke bli tildelt tilskudd. 

 

 
 
 
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)  

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale 
prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk 
mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.  
Tilskudd kan gis til alle skogeiere med mer enn 10 dekar produktiv skog. Grensen på 10 dekar kan fravikes 
hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid med flere eiendommer. 
 

Kommunenes disponible ramme til nærings- og miljøtiltak i skogbruket for 2022 er: 
Gjerdrum kommune: kr. 50.000, -  
Ullensaker kommune: kr 250.000, - 

Tilskuddssatsene for 2022 er ikke klare ennå. Arbeidet med å rullere tiltaksstrategiene både for Ullensaker 
og Gjerdrum er igangsatt, og er i ferd med å bli sendt ut på høring.  
Innkomne søknader vil bli behandlet så snart tiltaksstrategiene er ferdigbehandlet 
 
 
 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak


Skogplanting  
Planlegger du planting til våren? Landbrukskontoret har planteutstyr til utlån. For kjøp 
av planter, ta kontakt med Viken Skog evt. andre aktører. 
 
 
 

 
Tilskudd til miljøtiltak i skog - videreføres i 2022.  
 

Formålet med tilskudd til miljøtiltak i skog er at det blir stimulert til at miljøverdier knyttet til biologisk 
mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.  
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes 
hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.  

Nasjonalt er det avsatt 6 mill. kr til dette formålet.  

Formål som kvalifiserer for miljøtilskudd til skogeier:  
• ivaretakelse av nøkkelbiotoper, inkl. fornyelse av avtale om hogstavståelse i nøkkelbiotoper som 

skal stå urørt og tilskudd til «nye» nøkkelbiotoper. 
• ivaretakelse av rovfuglreir 
• ivaretakelse av tiurleiker 

Søknadsfrister: 1. september og 1. november. 

Mer informasjon: Tilskudd til miljøtiltak i skog - Landbruksdirektoratet 
 
 
 
 

 

Ny forskrift om skogbehandling i marka (Markaforskriften) 
(Aktuell informasjon for en del eiendommer i Gjerdrum kommune) 
 

Ny forskrift om skogbehandling og skogdrift i Oslo og nærliggende kommuner (marka) er fastsatt og trer i 
kraft fra 1. januar 2022. Les mer på nettsidene til 
Landbruks- og matdepartementet. 

Noen viktige endringer i den nye forskriften er: 

• Forenkling: Skogtiltak som allerede er regulert gjennom 
annet lov- og forskriftsverk er tatt ut av den nye 
forskriften 

• Søknadsplikt: Det vil nå være en søknadsplikt og ikke en 
meldeplikt for hogst. 

• Digital søknad: Hogstsøknad kan nå sendes digitalt 
gjennom Altinn.  

• Grensejustering: Den nye forskriften gjelder ikke for 
nøyaktig samme areal som den forrige forskriften 
dekket. Den tidligere forskriftgrensen blir nå  
harmonisert med grensen som brukes i markaloven.  

 

Kart som viser markagrensa ligger på Kilden - Arealinformasjon (nibio.no). Velg Skogportalen.  
Under kartfanen «Eksterne» ligger kartlaget «Markagrensa». Virkeområdet for forskriften blir den samme 
grensa som gjelder for markaloven.  

Foto: Olav Granheim / Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/lmd/nyheter/2021/sept-21/ny-forskrift-om-skogbehandling-og-skogsdrift-i-oslo-og-narliggjande-kommunar-marka/id2871051/
https://kilden.nibio.no/?X=7195706.12&Y=284337.75&zoom=0.050089679614182224&topic=arealinformasjon&lang=nb&bgLayer=graatone_cache


Landbrukets klima og miljøprogram - 2022  
- søknadsfrist 1 mars  

Har du en prosjektidé om klimautfordringer i landbruket? Da kan du søke Statsforvalteren om midler til 
praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.   
Les mer på nettsiden her.   

 
 
Fornybar energi 
Norges Vel har akkurat avsluttet et prosjekt støttet av Landbruksdirektoratet, hvor de snakket med flere 
bønder om deres erfaringer med lokal strømproduksjon, samt med fagfolk om interessante temaer innen 
fornybar energi. Resultatet er en nettside hvor alle intervjuene er samlet - noen som skrevne artikler, noen 
som podcaster.  
Her er nettstedet: https://www.norgesvel.no/fornybart-pa-garden   
 

 
 

Kurs – Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk 
Hvordan kan du bli mer selvforsynt med varme og strøm? Vi ønsker å løfte frem erfaringene fra 
energirådgivning som ble gjennomført i fjor høst på 10 gårder i vår region.  
Du vil lære mer om metodikk for energikartlegging, alternative fornybarløsninger og ikke minst de 
økonomiske sidene ved energiomlegging. 

Dato, sted og tid:  
Tirsdag 8. mars – Tomb vgs 
Onsdag 9. mars – Hvam vgs 
Torsdag 10. mars – Buskerud vgs 

Tid: 17.00 – 21.00 

Påmelding og mer informasjon om kurset se: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk - Klima Østfold 
(klimaostfold.no)  
Her er arrangementet på facebook: (4) Klima Østfold | Facebook 

Kurset arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, Bondelagene i Østfold, Buskerud og 
Akershus.  

 

 
 
 

Autorisasjonsbevis i bruk av plantemidler 

NLR Øst arrangerer kurs for «Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler» våren 2022. 
Kursstart er 8. mars og påmeldingsfristen er 20. februar. Kurset vil delvis gå på Teams, men 
praksisdagene for grunnkurset blir fysisk samling. 

 

De har tilbud om både fornyingskurs og grunnkurs. Har du autorisasjonsbevis fra før, må dette fornyes 
hvert 10 år. Dette kan enten gjøres digitalt på Mattilsynet.no, eller du kan melde deg på kurs hos Norsk 
Landbruksrådgiving Øst. Har du ikke autorisasjonskurs fra før må du gå grunnkurs, som inkluderer 
obligatorisk praksisdel, for å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler. 
Informasjon om vårens kurs og påmelding  
 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/klima--og-miljoprogram/
https://www.norgesvel.no/fornybart-pa-garden
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklimaostfold.no%2Fevents%2Fkurs-omlegging-til-fornybar-energi-pa-gardsbruk%2F&data=04%7C01%7CAnne.Margit.Nafstad%40ullensaker.kommune.no%7C4baa7b54d7a34321825708d9eb056e02%7Cadc3bb7275e847e5b51d5f7471a41f5d%7C0%7C0%7C637799230812670799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VHijIHwmejnOl7U83%2FuCvLQcSHKBNqdDpgbDsi2Fejw%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklimaostfold.no%2Fevents%2Fkurs-omlegging-til-fornybar-energi-pa-gardsbruk%2F&data=04%7C01%7CAnne.Margit.Nafstad%40ullensaker.kommune.no%7C4baa7b54d7a34321825708d9eb056e02%7Cadc3bb7275e847e5b51d5f7471a41f5d%7C0%7C0%7C637799230812670799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VHijIHwmejnOl7U83%2FuCvLQcSHKBNqdDpgbDsi2Fejw%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fklimaostfold%2Fevents%2F%3Fref%3Dpage_internal&data=04%7C01%7CAnne.Margit.Nafstad%40ullensaker.kommune.no%7C4baa7b54d7a34321825708d9eb056e02%7Cadc3bb7275e847e5b51d5f7471a41f5d%7C0%7C0%7C637799230812670799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yBDyBC%2BwZPfnJpSwAcT95XjNZoOsfjYqcklI%2BDTLYfU%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fonline3.superoffice.com%2FCust26758%2FCS%2Fscripts%2Fcustomer.fcgi%3Faction%3DejLink%26key%3D818%3A1716%3A20623%3A91d47b6e7fed851f21454153b76fa1ba17beb78c%26sai%3D462667&data=04%7C01%7Canne.margit.nafstad%40ullensaker.kommune.no%7C448c5adcaca0495b056e08d9d6b3ffc6%7Cadc3bb7275e847e5b51d5f7471a41f5d%7C0%7C0%7C637776890862081847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qIXK3HLg4jqO%2FRdNhiaoKMqQhp1oaKdbhS%2FbYrjgs5w%3D&reserved=0


 
 

 
Vil du bli agrotekniker eller utdanne deg i tema dyreassisterte aktiviteter? 
Fagskolen Innlandet, studiested Hvam utdanner agroteknikere, og studenter innenfor dyreassisterte 
aktiviteter. 

Høsten 2022 starter studiene: 

• Kvalitetsrevisor i landbruket 

• Dyreassisterte aktiviteter 

Begge studiene er på 60 studiepoeng, og gjennomføres som deltidsstudium over 2 år.  
Studiene har både nettbasert undervisning og samlinger. Samlingene er i hovedsak på Grønt fagsenter, 
Hvam i Nes kommune, Viken. 
Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført 3-årig utdanning innen 
naturbruksprogrammet eller 5 år annen relevant praksis/utdanning.  
Studiene egner seg bra for deg med landbrukserfaring.  

Les mer om studiene hos Fagskolen - Hvam videregående skole (viken.no) og Fagskolen Innlandet  
 
 
 

 
Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 
Konferansen er for alle som arbeider innen mat- og drikkeindustrien, landbruket, handelen og i 
forvaltningen og som er opptatt av hva endrede rammebetingelser betyr for norsk landbruk og 
matproduksjon.  

Tidspunkt: 3. mars kl. 9.00-13.00 (digital konferanse)  
Les mer og meld deg på hos Landbruksdirektoratet   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANDBRUKSKONTORET FOR ULLENSAKER OG GJERDRUM Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  

ULLENSAKER KOMMUNE  Postboks  470 Furusethgata 12 66108000  

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no   2051 Jessheim Jessheim 
Internett: www.ullensaker.kommune.no 

GJERDRUM KOMMUNE  Postboks 10         Gjerivegen 1             66106000 

Gjerdrum kommune, Landbrukskontoret, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 2024 Gjerdrum         Gjerdrum  
E-post: postmottak@gjerdrum.kommune.no 
Internett: www.gjerdrum.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  
 

https://viken.no/hvam-vgs/utdanningstilbud/fagskolen/
https://fagskolen-innlandet.no/studier/landbruksfag
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/landbruksdirektoratets-kunnskapskonferanse-2022
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
mailto:postmottak@gjerdrum.kommune.no
http://www.gjerdrum.kommune.no/

