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SYKDOMSAVLØSNING OG
LANDBRUKSVIKAR
Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og landbruksvikarordningen er dess-
verre svært aktuelle ordninger i forbindelse med korona-situasjonen. Rundskrivene fra 
Landbruksdirektoratet er utformet for normalsituasjoner. Det vil bli lagt ut eventuelle 
endringer i retningslinjene for sykdomsavløsning eller andre avklaringer knyttet til 
korona-situasjonen på nettsidene til Landbruksdirektoratet.  

Det gis ikke tilskudd til avløsning dersom gårdbruker må ta seg av barn som må være hjemme når 
barnehager og skoler er stengt. Dersom dette er/blir et problem for noen av dere bønder, ber vi om 
at dere tar kontakt med avdeling landbruk, så vi kan videreformidle videre i kommunen.

Landbrukstjenester Akershus formidler avløsere både til sykdomsavløsning og ferie og fritid. Det 
er dessverre slik at dersom det blir en langvarig situasjon med mye sykdom også blant avløserne, vil 
dette bli en stor utfordring for bøndene. Dersom det er noen som har ledig kapasitet og kan bidra 
som avløser ber Landbrukstjenester Akershus om at dere tar kontakt på e-post eller melder dere på 
www.landbrukstenester.no

Mer informasjon finner dere på hjemmesidene:  
www.lt-akershus.no eller på tlf. 63983666

ARBEIDSKRAFT TIL LANDBRUKET

Faglaga i landbruket og regjeringa 
er bekymret for arbeidskraften på 
mange gårdsbruk som er avhengig av 
innleid hjelp til husdyr og spesielt til 
arbeid i vekstsesongen. En stor del av 
denne arbeidskraften er utenlandske 
arbeidere.

Det kan være at det nå er skoleung-
dom, studenter eller andre med ledig 
kapasitet som kan tenke seg en jobb i 
landbruket.  

Norske Landbrukstjenester har lagt 
ut et registreringsskjema på sine  
hjemmesider som interesserte kan 
finne her.
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https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom#koronna---smitte
mailto:landbrukstjenester.akershus%40n-lt.no?subject=
http://www.landbrukstenester.no/arbeidskraft-til-landbruket/
http://www.lt-akershus.no
http://www.landbrukstenester.no


Det ligger mye nyttig informasjon 
vedrørende koronaviruset til innbyg-
gere generelt på innbyggerportalen til 
Lillestrøm: www.lillestrom.kommune.no  
og bønder spesielt på hjemmesiden til 
Norges Bondelag:  www.bondelaget.no
 
Flere tjenestesteder i Lillestrøm kommu-
ne har stengt som følge av situasjonen, 
dette gjelder også avd. landbruk. Inntil 
videre tar vi ikke imot besøk, og reiser 
heller ikke ut på befaringer. De fleste av 
oss har nå hjemmekontor, men er tilgjen-
gelig på telefon og e-post alle sammen, 
og vi har daglige møter på Teams, så avd. 
landbruk fungerer bortimot normalt.

Generelle spørsmål kan sendes til:
landbruk@lillestrom.kommune.no

NB! Jegerprøveeksamener er utsatt på 
ubestemt tid. 

Torunn Hoel, avdelingsleder landbruk: 
928 56 612

Synnøve Sameien, saksbehandler innen jord- og 
skogbruk: 63 86 98 37

Ann-Kathrine Kristensen, fagleder jordbruk:  
477 95 895

Ragnhild Lystad, rådgiver jordbruk:   
477 15 934

Aud Raasok, rådgiver jordbruk:   
477 96 641

Eli Tangen Eggum, fagleder skogbruk og vilt:  
477 10 060

Alexander Egner, rådgiver skogbruk og vilt:  
477 11 826

Jon Arne Kongtorp, rådgiver skogbruk og vilt:  
477 95 896

KORONASITUASJONEN:

Kontaktinfo avd. landbruk:

GENERELL
INFORMASJON

Ordinære veterinærbesøk og  veterinær-
vaktordningen går som normalt, men 
med skjerpet fokus på smittevern og 
hygiene.
 
Tenk på følgende før du får besøk av 
veterinær:

• Hold 1-2 meters avstand mellom deg 
og veterinæren.  

• Om mulig: Legg til rette og fikser 
dyret før veterinæren ankommer, 
dette gjør at veterinæren så langt 
som mulig kan klare seg selv.

• Hold smitteslusa rein og sjekk at det 
er såpe, papir og gjerne håndsprit 
tilgjengelig.

• Vær nøye med egen håndhygiene.

• Hvis du har luftveissymptomer eller 
potensielt er smittet: Hold deg unna!

KORONAINFORMASJON FRA 
VETERINÆRENE

https://www.lillestrom.kommune.no/Koronainformasjon-fra-lillestrom-kommune/
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
mailto:TorunnEngebretsen.Hoel%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:SynnoveSkaret.Sameien%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:Ann-Kathrine.Kristensen%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:RagnhildAasgaard.Lystad%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:Aud.Raasok%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:EliTangen.Eggum%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:Alexander.Egner%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:JonArne.Kongtorp%40lillestrom.kommune.no?subject=


NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen 
(NRBR) har satt inn en mengde tiltak slik at 
mannskapet i operativ avdeling ikke blir syke 
samtidig. Derfor må de unngå unødvendige 
utrykninger, utrykninger som mannskapet kan 
bli smittet fra. I tillegg er det utfordrende å 
håndtere en skogbrann dersom de har redusert 
bemanning.
 
Skogbrannindeksen stiger, det er fint vær og folk 
har nå tid og anledning til å være ut i skogen. 
NRBR har kjørt rundt til mange av innfarts-
stedene i deres kommuner og hengt opp skog-
brannplakater, men rekker ikke over alt. NRBR 
ber derfor skogeierne om hjelp til å henge opp 
plakater der de vet det ferdes folk.
 
- Vi ønsker ikke besøk på våre brannstasjoner og 
ber grunneiere selv bestille skogbrannplakater, 
eller laste den ned og printe dem ut selv, sier 
Kristian Andersen i NRBR.

Dette er siden hvor skogbrannplakater kan 
lastes ned fra: www.dsb.no

Dersom skogeiere ønsker å få plakater laminert 
er Synnøve i avd. landbruk behjelpelig med det. 
Ta kontakt med henne på telefon 63 86 98 37, 
evt. på e-post.

Kristian Andersen og andre ansatte i NRBR har den 
siste tiden brukt mye tid og ressurser på å informere 
publikum om økende skogbrannfare. De ber instendig 
publikum om ikke å tenne bål eller brenne bråte, selv 
om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april. 

- Dette ber vi særlig om fordi alle nå må hjelpe brann-
vesenet med å unngå unødvendige utrykninger, sier 
Andersen.

FOTO: NRBR.

BER SKOGEIERE OM HJELP 
Brannvesenet ønsker hjelp av grunneier-
ne til å henge opp skogbrannplakater. Den 
snøfattige vinteren har ført til at gress- og 
skogbrannfaren har kommet tidligere 
enn det pleier på våre kanter. Samtidig er 
Norge inne i en unntakstilstand, hvor det 
er viktig å skjerme kritiske funksjoner. 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/brosjyrer-og-informasjonsmateriell/skogbrannplakat/
mailto:SynnoveSkaret.Sameien%40lillestrom.kommune.no?subject=


VI GRATULERER
VINNERNE!
Blant deltakerne på infomøtene 
om nye skogbruksplaner ble det         
gjennomført trekning av
nettbrett, og de heldige                      

vinnerne ble:

Tor Ole Egner,
Sørum

Bjørn O. Kyhen,
Aurskog-Høland

SISTE NYTT OM NYE SKOGBRUKSPLANER

Til de av dere som ikke har søkt om tilskudd 
til ny skogbruksplan ennå er oppfordringen: 
Søk tilskudd! Ny skogbruksplan kan dekkes 
med 40% i tilskudd.

Du søker tilskudd elektronisk på:
skogfond.no

Eller ved å søke på skjema (LDIR-927) og 
sende utfylt skjema til:
postmottak@lillestrom.kommune.no

TIURLEIK
Hvis det er tydelige endringer i plassering av 
tiurleik på din eiendom siden siste registre-
ring, meldes dette inn til skogbruksansvarlig 
i kommunen, innen 14. april 2020.

KONTAKTINFO
Produktene skal ferdigstilles og leveres 
skogeierne innen 1. juli 2021.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Prosjektleder i Glommen Mjøsen:
Rune Glæserud
Mobil: 907 96 956
E-post: rg@glommen-mjosen.no

Skogbruksansvarlige i Lillestrøm kommune:
Jon Arne Kongtorp (tidligere Fet)
Eli Tangen Eggum (tidligere Sørum)

SØK TILSKUDD

Fristen for å bestille skogbruksplan har nå gått ut, og oppslutningen har vært vel-
dig god. I taktsprosjektet for tidligere Sørum, Fet og Aurskog-Høland kommuner 
er det bestilt totalt 643 planer på totalt 778.238 dekar! Dette betyr at 90,5% av 
skogarealet vil få nye skogbruksplaner :-)

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema?index=20
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:eleg01%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:rg%40glommen-mjosen.no%20?subject=
mailto:JonArne.Kongtorp%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:EliTangen.Eggum%40lillestrom.kommune.no?subject=


TILSKUDD TIL SKOGKULTUR

Tilskuddet utbetales som en prosentsats 
av ungskogpleiekostnaden begrenset 
av et maksimumsbeløp per dekar. Det 
skilles mellom eiendommer over og under 
10.000 dekar produktivt skogareal.

For eiendommer mindre enn 10.000 dekar pro-
duktiv skog gis inntil 40 % tilskudd begrenset til 
maksimalt 220 kr per dekar.

For eiendommer større enn 10.000 dekar pro-
duktiv skog gis inntil 30 % tilskudd begrenset til 
maksimalt 150 kr per dekar.

Dette regelverket gjelder for tilskudd til ung-
skogpleie i hogstklasse II (foryngelse). Middel-
høyde etter tiltak skal være maksimalt 10 meter.

UNGSKOGPLEIE

MARKBEREDNING
Det gis inntil 20 % tilskudd, begrenset til 
maksimalt 75 kr per dekar gjeldende for alle 
eiendomsstørrelser.

BEHANDLING AV SØKNAD
Søknader behandles fortløpende.

Det stilles krav til dokumentasjon av 
kostnader, og skogeier må søke om 
tilskudd for kostnadene med sin signatur 
enten digitalt ved å logge inn på skog-
fondskontoen www.skogfond.no eller 
på søknadsskjema fastsatt av Land-
bruksdirektoratet, LDIR-909 Utbetaling 
fra skogfond og søknad om tilskudd til 
skogkultur. 

Tiltakene skal kartfestes enten ved 
at avgrensning legges inn digitalt på 
kartløsning i skogfondsystemet eller 
ved å legge ved kart som tydelig viser 
avgrensningene av tiltaket.

UTBETALING
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis 
til skogeiers skogfondskonto. Frist for 
innsending til kommunen publiseres for 
næringen i månedsskiftet november/
desember.TILSKUDD TIL 

DRIFT MED HEST
Det kan gis tilskudd til utkjøring av skogsvirke 
med hest.

TILSKUDDSSATS
Inntil 50 kr/m3.

BEHANDLING AV SØKNAD
Søknader behandles fortløpende.

UTBETALING
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmod-
ning fra skogeier.

FRIST FOR INNSENDING TIL KOMMUNEN:
15. november 2020.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=909&servicekey=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=909&servicekey=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=909&servicekey=


Forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket inneholder bl.a. 
følgende om tilskudd til vegbygging: 

• Det kan gis tilskudd til nybygging eller 
ombygging av eksisterende skogsveger 
når dette bidrar til helhetsløsninger som 
gir grunnlag for utnyttelse av skog- og 
utmarksressursene.

• Det kan bare gis tilskudd til veger som er 
godkjent etter den til enhver gjeldende 
forskrift om planlegging og godkjenning av 
veger til landbruksformål, eller etter plan- 
og bygningslovens bestemmelser.

• Vegene skal bygges i samsvar med gjel-
dende normaler for landbruksveger med 
byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks-
departementet 1. juni 2013 med endringer 
august 2016.

• Før anleggsarbeidet settes i gang skal det 
foreligge en byggeplan som kommunen har 
godkjent.

• Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt 
til den standard som den opprinnelig ble 
bygd.

• Ved fellestiltak skal det foreligge en skrift-
lig avtale mellom deltakerne om fordeling 
av kostnader og ansvar i forbindelse med 
tiltakets gjennomføring, og evt. vilkår 
som blir knyttet til senere oppfølging og 
vedlikehold.

Søknad om tilskudd til vegbygging skal skrives 
på skjema LDIR-903.

Frist for innsending av tilskuddssøknad til kom-
munen er 30. april 2020.  Søknader sendt etter          
30. april behandles fortløpende dersom det 
fortsatt er tilskuddsmidler tilgjengelig.

Før tilskuddssøknad kan behandles skal søknad 
om bygging/ombygging av landbruksveg være 
sendt og godkjent av kommunen.

Retningslinjer for søknader om tilskudd til 
bygging og ombygging av veg legges ut på
kommunens innbyggerportal.

TILTAK OG SATSER FOR TILSKUDD:
Følgende tilskuddsnivå brukes som retnings-   
givende ved fastsetting av tilskuddsprosent:

Ombygging og nyanlegg av skogsbilveg
(vegklasse 3 og 4) *
20 – 40 %

Utbedring av «flaskehals» på skogsbilveg *
inntil 40 %

Avkjøringslomme fra offentlig veg                         
(for opplasting av tømmer)
inntil 50 %

Ombygging av bruer på skogsbilveger
50 % (60 %)

Bruk av vegplanlegger
(gjelder på tiltak merket *)
+ inntil 6 %
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TILSKUDD TIL BYGGING OG OMBYGGING 
AV SKOGSBILVEGER

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/landbruksveier/skjema
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/skogbruk/tilskuddsordninger-skogbruk/


GRØNN FAGSKOLE  
Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar 
nå opp studenter til to ulike studier, med 
oppstart til høsten. Studiene gjennomfø-
res på deltid, med 8-10 samlinger pr. år, 
praksisperioder og nettstudier. 

Søknadsfrist er 15. april,   

og du kan velge mellom:

• Kvalitetsrevisor i landbruket   

– 60 studiepoeng

• Dyreassisterte aktiviteter   

– 60 studiepoeng

Det kreves ikke generell studiekompetanse, 

men fagskolen bygger på fullført videregåen-

de skole eller 5 år annen relevant utdanning/    

praksis.

Studiene egner seg bra for deg med land-     

brukserfaring og deg med Inn på tunet – tilbud 

eller lignende.

Les mer om studiene og hvordan du søker hos 

www.fagskolen-innlandet.no og  

www.hvam.vgs.no

Forskrift om adgang til jakt på elg, 
rådyr og hjort i Lillestrøm kommune 
er ute på høring.

I forbindelse med kommunesammen-

slåingen må forskriftene som fastsetter 

minsteareal for godkjenning av vald og 

fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr i 

de enkelte kommunene samordnes til en 

forskrift for Lillestrøm kommune.

 Gjeldende minstearealer for elg på 2.000 

dekar iht. gjeldende forskrifter foreslås 

videreført.

Minsteareal for rådyr foreslås videreført 

som i dag bortsett fra Sørum øst der min-

stearealet reduseres til 500 dekar så det 

blir likt for hele Lillestrøm kommune.

For hjort foreslås et minsteareal på 

12.000 dekar vest for Glomma og 30.000 

dekar øst for Glomma. Det åpnes samtidig 

for jakt på hjort i tidligere Fet kommune. 

HØRINGSFRIST: 1. mai 2020.

Høringsdokumentene finner du på

kommunens innbyggerportal.

Høringssinnspill kan sendes til:

postmottak@lillestrom.kommune.no

LOKAL FORSKRIFT
FOR HJORTEVILT 

PÅ HØRING:

https://fagskolen-innlandet.no/studier/landbruksfag
https://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/fagskoleutdanning/
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=


Det kan gis investeringstilskudd til           
tiltak som ivaretar og fremmer natur- og 
kulturminneverdier i kulturlandskapet 
og tiltak som bidrar til å redusere foru-
rensning eller risiko for forurensning fra               
jordbruket. 

For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at 
tiltaket skal gjennomføres på en landbruks-           
eiendom, og det må foregå en tilskuddsberetti-
get jordbruksproduksjon på eiendommen.

Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om 
tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget 
jordbruksproduksjon på eiendommen. Med 
godkjenning fra eier kan leietaker av tilskudds-
berettiget areal også søke om SMIL-midler. 

Lillestrøm kommune har fått tildelt 3 millioner 
kroner i SMIL-midler for 2020.

Kommunen har satt opp følgende prioritering 
for 2020:

PRIORITET 1: 

• Reparasjon av rør, kummer og utløp

• Avskjæringsgrøfter mot utmark 

• Fangdam/kumdam

• Gjenåpning av bekk 

• Tiltak for å hindre/begrense avrenning fra 
foringsplasser/utekve

• Etablering av kantsone mot vassdrag  

• Inngjerding av gml. kultur- og ravinebeiter

• Fjerning av piggtråd 

• Restaurering av gårdsbrønner/dammer 

PRIORITET 2: 

• Dekke over eksisterende gjødselkum, maks 
tilskudd kr. 100 000

• Sikring av bekkekant/planeringsskråning

• Tiltak for å bekjempe fremmede, skadelig 
arter 

• Tiltak for å tilrettelegge for åkerriksa 

PRIORITET 3: 

• Rydding og vedlikehold av stier og turveier

• Restaurering av kulturminner og kulturmil-
jøer (som gravhauger, mindre bygninger) 
maks tilskudd kr. 100 000

• Skjøtsel av gamle alleer/hageanlegg 

Søknadsfristen er 1. april.

Søknadsskjema skal sendes inn digitalt via Al-
tinn. Du finner søknadsskjema her. Send gjerne 
med bilder. Ta kontakt om du har spørsmål. 

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 
SMIL

TILTAKSSTRATEGI FOR MILJØTILTAK I   
JORDBRUKET 2021-2025

Arbeidet med tiltaksstrategi for bruk av til-

skudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket star-

ter våren 2020. Oppstart av arbeidet vil skje 

etter at hovedutvalg for miljø og samfunn har 

behandlet oppstartsaken i møte 29. april 2020. 

Tiltaksstrategien skal forankres i nasjonale 
føringer og mål, beskrive miljøutfordringene i 
kommunen og gi retningslinjer for prioritering 
av midlene. Arbeidet vil ledes av avdeling land-
bruk i samarbeid med kontaktutvalg landbruk, 
faglagene og grunneierorganisasjonene. Til-
taksstrategien skal vedtas høsten 2020, slik at 
retningslinjene for prioritering av søknadene er 
klare til søknadsomgangen i 2021.  

Dersom du har innspill til arbeidet med tiltaks-
strategien ber vi om at du tar kontakt med oss. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema


AUTORISASJONSBEVIS FOR 
KJØP OG BRUK AV PLANTEVERN-
MIDLER OG GNAGERMIDLER
Det er avd. landbruk i din bostedskommune som utsteder 
autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler og 
gnagermidler.

De som har gått kurs og bestått eksamen i en annen              
kommune, ber vi om at gir beskjed til oss slik at vi kan utstede 
beviset. Det samme gjelder for de som har tatt fornyingskurs 
og eksamen på internett.

Send en melding og be om autorisasjonsbevis til e-post: 
landbruk@lillestrom.kommune.no 

KONTAKTINFO
AVD. LANDBRUK

Besøksadresse:
Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand

Postadresse:
Postboks 313, 2001 Lillestrøm

E-post:
postmottak@lillestrom.kommune.no

Telefon:
66 93 80 00

Innbyggerportalen/
Landbruk, jakt og fiske:
www.lillestrom.kommune.no

Skogeiere som ikke er merverdiav-
giftspliktige har rett på bruk av 
skogfond med skattefordel også på 
merverdiavgiftsdelen av kostnaden. 
Dette er det motsatte av det som 
hittil har blitt praktisert.

Foreløpig informasjon kan leses på       
hjemmesiden til:
Norges Skogeierforbund.

SKATTEENDRING FOR 
KAPITALSKOGEIEREN

TA VARE PÅ
HVERANDRE!

mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
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https://www.skog.no/nyheter/kapitalbeskattet-skogeier-skal-ha-skattefordel-pa-merverdiavgift-som-dekkes-med-skogfond/

