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https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/jordwebinar/
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/jordwebinar/


SMIL
Det er tilskuddsmidler igjen i potten og 
fortsatt mulig å søke. Søknadene vil bli 
behandlet fortløpende. Søknader som 
ikke er behandlet innen utgangen av året 
vil bli liggende til behandling i 2021. 

Avslutning av saker:    
Når arbeidsfristen for et tiltak nærmer seg vil 
du få et varsel pr. SMS og et brev i Altinn 

Hvis tiltaket ikke er ferdigstilt kan du be om 
utsettelse av arbeidsfristen i inntil 2 år. 

Begrunnet søknad om utsettelse sendes til 
postmottak@lillestrom.kommune.no, merk  
gjerne med saksnr. i Agros og gards- og 
bruksnr.  

Hvis tiltaket er ferdigstilt og du ønsker slutt- 
utbetaling eller hvis du trenger en delutbetaling 
kan du anmode om dette digitalt via Altinn.  
Veiledning til digital utbetalingsanmodning 
finner du her.

 

Sammen med utbetalingsanmodningen skal du 
sende en rapport om måloppnåelse og bruken 
av tilskuddet. Landbruksdirektoratet har laget 
rapporteringsskjema som er obligatorisk å 
legge ved utbetalingsanmodningen for del- og 
sluttutbetalinger. Skjemaet finner du her.

Når utbetalingsanmodningen din er registrert 
får du tilsendt svarbrev i Altinn eller Digipost. 

DRENERING
Også for drenering er det tilskuddsmi-
dler igjen i potten og mulig å søke.  
Søknadene vil bli behandlet fortløpen-
de ut året. 

Avslutning av saker:   
Når arbeidsfristen for et tiltak nærmer seg 
vil du få et varsel pr. SMS og et brev i  
Altinn. Hvis tiltaket er ferdigstilt kan du be 
om sluttutbetaling digital via Altinn. Veiled-
ning til digital utbetalingsanmodning finner 
du her.

I utbetalingsanmodningen skal du blant 
annet registrere summen av medgåtte 
kostnader til materialer og arbeid. I tillegg 
må du dokumentere arbeidet som er gjort. 
Du skal bruke rapporteringsskjema fra 
Landbruksdirektoratet som du finner her. 

I tillegg skal du laste opp grøftekart som er 
i samsvar med krav i tilskuddsbrevet. 

Tilleggsinformasjon (ikke obligatorisk): 

• faktura fra entreprenør eller andre 
aktører

• kvitteringer for innkjøp av rør og annet 
materiell

Når utbetalingsanmodningen din er regis-
trert får du tilsendt svarbrev i Altinn eller 
Digipost. 

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/_attachment/79183?_ts=171ee5b8b08
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/lenker/agros/_attachment/78860?_ts=1712ce52d08
file:file:///C:/Users/ankr07/Downloads/Brukerveiledning%2520Drenering%2520for%2520s%25C3%25B8ker%2520i%2520Altinn%2520-%2520registrere%2520digital%2520utbetalingsanmodning%2520%281%29.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/skjema/_attachment/79418?_ts=17294a250c8&download=true


Søknadsfrist: 15. oktober. 

HER FINNER DU VIKTIG INFORMASJON 
OM ORDNINGEN:

• Elektronisk søknadsskjema

• Veileder for regionale miljøtilskudd og 
regionale miljøkrav

• Hvordan søke? (veileder og video)

• På sidene til Fylkesmannen i Oslo og 
Viken finner du også mye viktig infor-
masjon om ordningen.

Ingen jordarbeiding på flomutsatte og vass-
dragsnære arealer (§19).

Det gis et tilskudd på 130 kroner per dekar 
i tillegg til tilskudd til ingen jordarbeiding for 
fulldyrka arealer som ligger 50 meter fra vass-
drag. Arealet må tegnes inn i kartet og legges 
enten over eller under arealer i stubb. 

Det gis flat sats på 200 kroner per dekar for 
direktesådd høstkorn og høstoljevekster for 
alle erosjonsklassene. Lett risping av jorda for 
å få kontakt mellom såkorn og jord, men det 
skal ikke monteres på jordarbeidingsutstyr på 
maskinen. 

Husk regionale miljøkrav i Leira:

• Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides 
om høsten.

• Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordar-
beides om høsten. Ved pløying eller 
tilsvarende jordarbeiding om høsten skal 
drågene ha permanent grasdekke.

• Krav til buffersone: 2 meter naturlig vege-
tasjon (krav i forskrift om produksjonstil-
skudd § 4) pluss 6 meter varig vegetasjon 
(gras i engomløp, busker eller trær).

Ta vare på matjorda og miljøet -  
gjør miljøtiltak! 

REGIONALT MILJØTILSKUDD 2020
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https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/dokumenter/rmp-veileder-2020---5.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/dokumenter/rmp-veileder-2020---5.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke#hvordan-soeker-jeg-
https://fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-06-10-599?q=regionale%20milj%C3%B8krav


Søknadsfrist: 15. oktober. 

Veiledningsheftet for søknad om   
produksjonstilskudd finner du på  
 Landbruksdirektoratet.

I veiledningsheftet er det grundig beskre-
vet alt du trenger å vite om produksjons-
tilskudd. Her finner du viktige datoer, 
regelverk, hvilke ordninger en kan søke 
på, utfylling av søknaden og foreløpige 
satser. Utfyllende informasjon i Rundskriv 
2020-7 du finner her.

For at du skal kunne søke om produksjonstil-
skudd må du: 

• drive «vanlig jordbruksproduksjon»

• disponere dyr og/eller areal på telledato 
(1. oktober) 

• overholde miljøkravene (dvs. ikke foreta 
inngrep som forringer kulturlandskapet 
eller inngrep i kantsonen (2 m) mot vass-
drag  

• ha gjødslingsplan og journal over bruk av 
plantevernmidler 

1. oktober åpnes det for å søke elektronisk.

Søknadsskjemaet i Altinn er her.

Erfaring viser at søkesystemet blir overbelastet 
hvis alle søker i siste liten. Vi oppfordrer deg 
derfor til å søke i god tid før siste frist.

Søknad kan leveres inntil 14 dager etter  
søknadsfristen, men det blir da et trekk på 
kr 1.000,- pr dag.

Etter 29. oktober er det ikke mulig å levere 
søknad.

Det er også mulig å endre opplysninger i inn-
sendt søknad inntil 29. oktober.

Opplysninger om utgifter til «Avløsning for ferie 
og fritid» kan etterregistreres fram til 10. januar. 

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 
OG TILSKUDD TIL AVLØSNING  
VED FERIE OG FRITID
SØKNAD DEL 2 - 2020

RAPPORTSKJEMA FOR FUNN AV 
FLOGHAVRE OG HØNSEHIRSE

Minner om at vi ønsker flere rapport- 
skjema for funn av floghavre og hønsehirse.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#aktuelle-rundskriv
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/


AVTAL TID FOR BESØK
På grunn av korona er døra til  
Vektergården stengt. Kom gjerne innom 
kontoret, men ring på forhånd eller send 
en e-post for å avtale tidspunkt.  

Kontakt følgende saksbehandlere på 
e-post landbruk@lillestrom.kommune.no 
eller telefon:

• Aud Raasok   
477 96 641

• Ragnhild Aasgaard Lystad  
477 15 934

• Ann-Kathrine Kristensen  
477 95 895

Skulle du ikke treffe på Aud, Raghild eller 
Ann-Kathrine så ta kontakt med Synnøve 
Skaret Sameien på 63 86 98 42, så finner 
hun ledig tid hos en av dem.

Landbrukskontoret har utstyr for 
uttak av jordprøver. Jordprøvene 
kan leveres på landbrukskontoret i 
høst. På Eurofins finner du prisliste, 
bestillingsskjema og veiledning for 
uttak av jordprøver. 

Jordprøver skal ikke være 
eldre enn 8 år. Manglende 
gjødselplan og gamle 
jordprøver fører til trekk i 
produksjonstilskudd. 

Dersom det er liten varia-
sjon på gjødslinga fra år 
til år, kan du søke kom-
munen om å få godkjent 
planen som flerårig (5 år).

JORDPRØVER:  
UTLÅN AV JORDBOR

 LINK TIL KURS

Norsk Landbruksrådgiving
tilbyr webinar-serie om

jord og jordhelse.

Ta en titt
her!

mailto:landbruk%40lillestrom.kommun.no?subject=
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/jordwebinar/
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/jordwebinar/
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/jordwebinar/


Tilskuddet reguleres av en midlertidig 
forskrift, fastsatt av Landbruks- og mat- 
departementet 9.6.2020.

Fylkesmannen kan etter denne forskriften 
gi tilskudd til: 

• Tilskudd til helmekanisert tynning

• Tilskudd til helmekaniserte drifter 
med høy driftskostnad

• Tilskudd til taubanedrift

Tiltak må være påbegynt 12. mai 2020 
eller senere.

Kommunen må ha anmodning om slutt-
utbetaling innen 30. november 2020.

Skogeier må dokumentere:

• De reelle driftskostnadene med kopi 
av faktura eller fastpriskontrakt

• Antall fastmassekubikk framdrevet 
rundvirke eller energivirke

Skogeier sender søknaden til kommunen 
for vurdering før den videresendes til 
Fylkesmannen.

For mer informasjon, se:   
Landbruksdirektoratet.

EKSTRAORDINÆRT 
TILSKUDD FOR Å 
OPPRETTHOLDE 
HOGSTAKTIVITET 
2020

For 2020 er det øremerket 8 mill. i en 
nasjonal ramme til formålet. 

Etter forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det 
gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle 
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, 
landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, 
herunder:

• dekning av merkostnader eller tap 
ved å gjennomføre skjøtselstiltak for 
å ivareta og utvikle miljøverdier

• delvis dekning av økonomiske tap 
knyttet til langsiktig bevaring av spesi-
elle miljøverdier, der hensyn til disse 
krever at skogeieren avstår fra hogst 
eller legger om skogsdriften

• dekning av merkostnader ved 
skogsdrift for å unngå veibygging 
som vil redusere «villmarkspregede 
områder»

Ordningen kan søkes på elektronisk, 
skogfond.no. Alternativt benytte skjema 
og sende til:   
postmottak@lillestrom.kommune.no

For mer info se Landbruksdirektoratet.
Søknadsfrist: 1. november. 

TILSKUDD TIL
MILJØTILTAK I SKOG

Fototaksten pågår, og Glommen Mjøsen 
har utført ¾ i henholdsvis tidligere Sørum 
og Fet, samt begynt i Aurskog-Høland i 
nordvest. Markarbeidet er i gang i Sørum, 
og det er lagt ut kart som viser fremdriften, 
se her:

www.glommen-mjosen.no

STATUS   
NYE SKOGBRUKSPLANER

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/korona-tilskudd/ekstraordin%C3%A6rt-driftstilskudd
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
file:file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-911_B.pdf
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#miljoetiltak-for-aa-ivareta-og-videreutvikle-miljoeverdier
https://www.glommen-mjosen.no/tommer-og-skogtjenester/skogbruksplan--allma/takstprosjekter/fet-sorum-og-aurskog-holand/


TILTAK KRITEIER TILSKUDD MAKS TILSKUDD

Ungskogpleie*

Eiendommer

< 10.000 dekar produktiv skog
40% 220 kr/daa

Eiendommer

> 10.000 dekar produktiv skog
30% 150 kr/daa

Markberedning 20% 75 kr/daa

* Tilskudd til ungskogpleie gjelder hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10m.
Søknad sendes via skogfond.no / postmottak@lillestrom.kommune.no (søknadsskjema) 

Søknadsfrist: 15. november.

TILSKUDD TIL SKOGKULTUR 2020

Det går mot høst og mørkere dager, og 
med det større fare for å treffe på dyr i 
trafikken.

Vær oppmerksom på fareskilt for elg. Fart 
har også stor betydning for utfallet av møte 
med elg og annet hjortevilt. Senkes farten fra 
80 til 70 km/t, reduseres risikoen med 50%.

Ved påkjørsler - meld fra til politiet på:
02800

Ser du skadet eller sykt hjortevilt - meld fra til 
fallvilttjenesten på vakttelefon:
941 77 343

Lurer du på hvilke plasser som er mest 
utsatt for dyrepåkjørsler i din kommune?
Hvert år legges det nasjonalt inn omtrent 
10.000 enkelthendelser på fallvilt av kom-
muner eller ettersøkspersonell. Dette er 
data som er tilgjengelig for alle, og finnes i 
Hjorteviltregisteret under fanen Fallvilt. 

PÅKJØRSEL AV DYR

Fra en elgpåkjøsel i Lillestrøm kommune 5. august. Det 
gikk bra med bilist, men elgkua måtte bøte med livet.
FOTO: Ole Jonny Delerud.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-909_B%20(1).pdf
https://hjorteviltregisteret.no/fallviltinnsyn/kart/filter?alderskategorier=1,2,3,4&arsaker=1,2,3,4,5,6,7&arter=1,2,3,4,7,9,11,12,13,14,16&fromDate=2020-03-21&kjonn=0,1,2&timestamp=1600645672738&toDate=2020-09-21&utfall=1,2,3,4,5,6,7


KONTAKTINFO
AVD. LANDBRUK

Besøksadresse:
Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand

Postadresse:
Postboks 313, 2001 Lillestrøm

E-post:
postmottak@lillestrom.kommune.no
landbruk@lillestrom.kommune.no

Telefon:
66 93 80 00

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

FAGDAG:   
LANDBRUKSBYGG I TRE 
Lær om mulighetene, byggemåter og  
økonomien med landbruksbygg i tre.

DATO: Onsdag 28. oktober 2020 kl. 08.30
STED: Seminar - Bjørkelangen skole. 
Befaringer - se program.

For mer info, se program.

Ny driftsbygning i tre på Enebakkneset. 
FOTO: Ragnhild Aasgaard Lystad.

Innovasjon Norge kan blant annet støtte tiltak 
innenfor disse satsingsområdene: 

•	 Tradisjonelt landbruk
•	 Tilleggsnæring, inkl. tilskudd til gene-

rasjonsskifte 
•	 Fornybar energi i landbruket 

Har du planer om investeringer på gården, så 
ta en titt på muligheter for hjelp hos Innovasjon 
Norge.

Kommunen er førstelinjetjeneste – og vi tar 
gjerne en prat om ditt prosjekt.

For deg som er i gang med søknad til   
Innovasjon Norge – send den senest  
1. desember. Da får kommunen anledning til 
å vurdere søknaden, slik at den er med i  
behandling hos IN vinteren 2021.

VURDERER DU Å SØKE MIDLER HOS INNOVASJON NORGE? 

Overordna mål er å øke mat- og skogproduksjonen og utvikle nye bygdenæringer gjen-
nom å benytte regionens markedsnærhet og særpreg på en bærekraftig måte. Inves-
teringsvirkemidlene skal legge tilrette for en langsiktig og lønnsom verdiskaping med 
utgangspunkt i landbrukets ressurser. 

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/
https://www.ahk.no/innhold/naring-etablering-og-landbruk/skogbruk-og-jordbruk/arrangementer-skogbruk-og-jordbruk/
https://www.ahk.no/innhold/naring-etablering-og-landbruk/skogbruk-og-jordbruk/arrangementer-skogbruk-og-jordbruk/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/

