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TILSKUDD TIL DRENERING AV  
JORDBRUKSJORD

Drenering av jordbruksjord har mange 
positive effekter, som økte avlinger, bedre 
jordstruktur og mindre klimagassutslipp. 
Med et endret klima med flomregn og et 
mer ustabilt vær, så vil systematisk  
grøfting også kunne redusere avrenning 
av jordpartikler og næringsstoffer ut i 
vann og vassdrag.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord utgjør 
2000 kroner per dekar for systematisk grøft-
ing. Ved annen grøfting (usystematisk) er 
tilskuddssatsen 30 kroner per løpemeter grøft, 
begrenset oppad til 2000 kroner per dekar 
berørt areal.

Vilkår for tilskudd:

• Det gis bare tilskudd til tidligere grøftet 
jord og planerte arealer.

• Søknaden må være godkjent før grøft- 
ingen starter.

• Det kan gis tilskudd til foretak som er eier 
eller leier.

• Det er tre års arbeidsfrist.

Hvordan søke?

Søknader skal sendes inn digitalt med inn- 
logging via ID-porten/Altinn.   
Søknad finner du her.

I enkelte saker kan det være nødvendig med 
en arkeologisk registrering. Om søknaden 
omfatter mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i 
denne sammenheng som et mindre privat tiltak 
og staten dekker alle utgifter til arkeologiske 
undersøkelser.

Mer info om drenering finner du på:  
Landbruksdriektoratet.

GRØFTETILSKUDD:

Grøfting i Blaker. 
FOTO: Ragnhild Aasgaard 
Lystad.

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#hvordan-soeke-


SØK MIDLER FRA 
KOMMUNENS 
ULVEFOND

Ulvefondet skal benyttes til å med- 
finansiere konfliktdempende fysiske 
tiltak for innbyggere, landbruk og 
øvrig næringsliv som har utfordringer 
med tilstedeværelse av ulv.

Fondets midler skal i utgangspunktet bare 
benyttes til tiltak i Lillestrøm kommune øst 
for Glomma.

For eventuelle søknader om rovdyrav- 
visende gjerder for beitedyr, er det et krav 
at de følger standard fastsatt av Miljø- 
direktoratet og at det ikke dekkes av andre 
statlige tilskuddsordninger.

Søknad kan sendes med e-post til postmot-
tak@lillestrom.kommune.no eller med vanlig 
post til: Lillestrøm kommune, Postboks 313, 
2001 Lillestrøm. 

Merk søknaden med Ulvefond D47019.

Søknadsfrist er 1. juli 2020.

Vedtatte retningslinjer for ulvefondsmidler i 
Lillestrøm kommune finner du her.

ELGJAKT 2020:

MORK SKOG ØSTRE    
TILHØRENDE LILLESTRØM KOMMUNE
Lillestrøm kommune lyser ut elgjakt i 
kommuneskogen Mork Skog Østre for 
2020. 

Fram til ny organisering av elgjakt i kommune-
skogen er vedtatt gjelder vedtak fra tidligere 
Sørum kommune.

Jaktfeltet Mork Skog Østre er tilsluttet Fet og 
Sørum øst elgvald. Jaktlaget som får tildelt jakta 
må derfor innrette seg etter de regler og for-
pliktelser som settes av elgvaldet. Fellingskvote 
for høstens jakt vil bli bestemt under kvotefor-
delingsmøtet i storvaldet som gjennomføres 
nærmere jakta. Kun jaktlag tilhørende tidligere 
Sørum kommune kan søke. Det vises ellers til 
vedlagte regler. 

Prisen på jakt i kommuneskogen Mork Skog 
Østre er:

• Kr 2.000 pr dyr for jaktretten  
(som forskuddsbetales)

• Kr 50 pr kg slaktevekt

• I tillegg kommer merverdiavgift på 25% og 
fellingsavgift (momsfri) for voksne dyr og   
ungdyr/kalv

Søknadsfrist for elgjakt i kommuneskogen Mork 
Skog Østre settes til: 19. juni 2020.

Søknad sendes til:   
postmottak@lillestrom.kommune.no eller post-
adresse: Lillestrøm kommune v/avd. Landbruk, 
Postboks 313, 2001 Lillestrøm

Jakttildeling skjer ved loddtrekning. Trekning 
gjennomført rett i etterkant av søknadsfristen. 
Alle lag som har levert søknad underrettes om 
resultatet av trekningen.

mailto:postmottak@lillestrom.kommune.no%20Ulvefond?subject=D47019
mailto:postmottak@lillestrom.kommune.no%20Ulvefond?subject=D47019
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/sok-midler-fra-lillestrom-kommunes-ulvefond/
mailto:postmottak@lillestrom.kommune.no


På www.innovasjonnorge.no finner du infor-
masjon om ordninger og prioriteringer. 

Har du planer om et prosjekt på din gård, 
som kan støttes hos IN, så ta kontakt for en 
samtale. 

IN varsler om mange mottatte søknader og 
mange gode søknader i år. Mange er frem-
deles ikke ferdigbehandlet, og potten for 
2020 er derfor tom. 

IN sitt hovedkontor har gjort en  
henvendelse til Landbruks- og matdeparte-
mentet vedrørende behov for ekstra midler. 
Så har du en ferdig søknad, ta kontakt – og 
vi hører om søknaden kan sendes nå eller 
om den bør vente til desember 2020.

INVESTERINGS-
VIRKEMIDLER I 
LANDBRUKET 
Innovasjon Norge (IN) kan bidra med 
investeringsvirkemidler innen tradi-
sjonelt landbruk, tilleggsnæring og 
fornybar energi.

Floghavren har egen forskrift. Mattilsynet fører 
tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre  be-
stemmelsene i forskriften om floghavre. Hønse-
hirse er ikke rapporteringspliktig som floghavre, 
men det er like viktig å bekjempe den. Se mer 
informasjon om hønsehirse fra   
Norsk Landbruksrådgiving. 

Både floghavre og hønsehirse spres med land-
bruksredskap og ville fugler og dyr.

Avd. Landbruk ønsker å bidra til å følge opp 
bekjempelsen av både floghavre og  
hønsehirse. Vi legger derfor ved et kontroll-
skjema med Landbruksnytt, som omfatter både 
floghavre og hønsehirse. Rapporteringsskjema 
returneres til landbrukskontoret  
innen 25. august. Ta en kopi selv, da dette er 
viktig dokumentasjon i ditt KSL-arbeid.  
For mer info om rapportering - se infovedlegg til 
Landbruksnytt samt skjema.

Floghavre er et av de vanskeligste 
frøugras å bekjempe, og må tas på alvor. 
Hønsehirse er et ugras som øker i ut- 
bredelse, og som skal bekjempes. 

KONTROLL AV 
FLOGHAVRE OG 
HØNSEHIRSE 
2020

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752
https://viken.nlr.no/fagartikler/hoensehirse/


HVA ER NYTT I RMP
FOR OSLO OG VIKEN I 2020? 
Det er ingen nye ordninger for RMP 2020, men noen av ordningene er  
endret/spisset i årets veileder. RMP-veilederen blir publisert på nettsiden til 
Fylkesmannen i juni.

Endringer i 2020 er:

• Ny delordning med to meter bred blomsterstripe for pollinerende insekter. 
Ordningen gjelder på jordbruksareal under marin grense. Stripene skal  
etableres med innbyrdes god avstand, og fortrinnsvis på skrinne deler av 
jordbruksarealet. Blomsterstriper for insektenes skyld

• Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer - her innlemmes også andre beite- 
påvirka naturtyper. Se kart over områdene på nettsiden til Fylkesmannen 

• Gras på arealer utsatt for flom og erosjon, gjelder på åkerareal. Tilskuddet 
gjelder under marin grense. Ordningen gjelder for:

- foretak som søker produksjonstilskudd for korn eller andre åpenåker- 
kulturer i 2020.

- foretakets korn- og åpenåkerareal må være minimum 50 dekar til 
sammen i 2020.

- foretak som kun har grasarealer av miljøhensyn og som ligger i et 
område med regionale miljøkrav.

• Tilskudd til etablering av fangvekster etter at kornet er høstet. Arealet kan 
såes med direktesåmaskin. Vilkårene for etablering av fangvekst er at: 
- arealet ikke jordarbeides før 1. mars
- fangvekstene er godt etablert om høsten 
- fangveksten ikke er hovedvekst året etter at den er sådd 
- det ikke er sprøytet med plantevernmidler eller gjødslet om høsten

• Det kan gis tilskudd til fangvekster i mais på lik linje som i korn i ordningen 
«Fangvekst som underkultur».

Oversikt over tilskuddsordningene med foreløpige satser finner du her.

Nye regionale miljøkrav er utsatt til 2021. Det betyr at gjeldende regionale 
miljøkrav for de områder som allerede har det i dag, vil gjelde også for 2020. 
Du finner miljøkravene her.

På Fylkesmannen sine sider finner du Nytt og nyttig om regionalt miljøtilskudd 
2020.

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/05/blomsterstriper-for-insektenes-skyld/
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionale-miljokrav/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/05/nytt-og-nyttig-om-regionalt-miljotilskudd-2020/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/05/nytt-og-nyttig-om-regionalt-miljotilskudd-2020/


TILSKUDD FOR Å OPPRETTHOLDE 
HOGSTAKTIVITET I SKOGBRUKET 2020
Landbruks- og matdepartementet har 
fastsatt en ny midlertidig forskrift for å 
opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 
i 2020. Tilskuddsordningen skal avhjelpe 
negative konsekvenser i skogbruket som 
følge Covid 19-utbruddet ved å bidra til at 
skogeiere i økt grad sysselsetter skogs- 
entreprenører med helmekanisk drifts- 
utstyr eller taubane.

Vindfall og annen skog som er utsatt for bille-
angrep bør være hogd og kjørt vekk fra skogen 
innen 15. juli. Med den nye tilskuddsordningen 
er det nå muligheter for å få tatt et ekstra tak i 
dette. 

Utdrag fra forskriften:

§ 3. Tilskudd til helmekanisert tynning 

Det kan gis tilskudd til tynning der det tas ut 
rundvirke eller energivirke. Det kan gis inntil 75 % 
tilskudd på den delen av driftskostnaden som over-
stiger 230 kr/fm3 (fastmassekubikk) rundvirke eller 
energivirke, begrenset oppad til 120 kr/fm3. Kost-
nader til stubbebehandling mot rotråte kan inngå i 
tilskuddsgrunnlaget. 

§ 4. Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy 
driftskostnad 

Det kan gis tilskudd for helmekaniserte drifter med 
høye driftskostnader, herunder: 

a. Vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skog-
hygiene. 

b. Ryddingshogst med miljømessig begrunnelse, 
knyttet til skjøtsel av utvalgte naturtyper eller 
utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 

c. Foryngelseshogst knyttet til skifte av treslag, der 
treslagsskifte har en klima- eller produksjonsmessig 
begrunnelse. 

d. Foryngelseshogst i områder med lavt uttak av 
kubikkmasse pr. dekar, herunder lukkede hogster. 

e. Foryngelseshogst med lang terrengtransport. 
Tiltaket skal i minst mulig grad redusere ressurs-
grunnlaget for framtidig veibygging. 

f. Foryngelseshogst i bratt terreng eller i terreng med 
høy vanskelighetsgrad. 

g. Foryngelseshogst med vekslende driftssystemer 
der transport skjer i flere etapper fram til leverings-
sted, eksempelvis lektertransport. 

h. Kanthogst langs skogsveier og skogkanter mot 
innmark. 

Det kan gis inntil 75 % tilskudd på den delen 
av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3,  
begrenset oppad til 120 kr/fm3. Totale drifts- 
kostnader omfatter kostnad til hogst og transport 
fram til leveringssted ved bilvei. Kostnadene med 
eventuell manuell felling til hogstmaskin i bratt eller 
vanskelig terreng kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. 
Kostnadene med eventuell graving av driftsveier 
skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget. Graving av 
slike driftsveier skal gjennomføres så skånsomt som 
mulig og i samsvar med forskrift 28. mai 2015 nr. 
550 om planlegging og godkjenning av landbruks-
veier.

 

Mer informasjon på: www.regjeringen.no

Mer informasjon om søknadsskjema og rutiner 
for innsending av søknader og behandling av 
disse vil komme etter hvert. 

NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-midlertidig-forskrift-om-tilskudd-for-a-opprettholde-hogstaktivitet-i-skogbruket-2020/id2705641/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2009.06.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk


Det siste året har det vært mye vind og 
det ligger nå en del vindfall i vårt område. 
Det viktigste tiltaket for å hindre bark- 
billeangrep er god skoghygiene. Det vil si 
at trær fjernes raskt etter storm-  
fellinger, at ubarket virke ikke lagres i  
skogen utover sommeren (etter 15. juli) 
og at hogstavfall ryddes.

Skog med dårlig sunnhet er mer utsatt for 
angrep en frisk skog og man bør heller ikke la 
grana stå hogstmoden for lenge, særlig ikke på 
høye boniteter. Hogg derfor gammel og dårlig 
skog før biller og råte gjør for mye skade.

Skogeier bør kartlegge hvor det er gamle bark-
billeskader, og helst på vårparten. Sannsynlig- 
heten er stor for at eventuelle nye angrep vil 
skje i de samme områdene i år, særlig i klynger 
på flere enn 15 døde trær. 

Under barken på døde trær finner du raskt ut 
om barkbillen har vært på besøk. Se etter de 
karakteristiske sporene etter biller og larver rett 
under barken. De døde trærne kan bare stå, da 
barkbillene har gått ut av disse trærne.

Vindfall vil være attraktive ynglesteder for  
billene. Når billene svermer vil de søke mot 
svekket skog som vindfall for å legge egg. Vind-
fall må tas ut av skogen og vekk fra velteplass 
før midten av juli hvis de er angrepet og ikke 
barkes. 

Benytt deg av den nye midlertidige tilskudds-
ordningen for å opprettholde hogstaktivitet, og 
rydd opp i vinterens vindfall - nå.

OPPRYDDING 
AV VINDFALL OG 
FOREBYGGING AV 
BARKBILLE-  
ANGREP

Det ekstraordinære plantetilskuddet 
er en midlertidig ordning som kun 
gjelder vårplanting 2020. Hittil har 
det kommet inn få refusjonskrav på 
planting generelt og søknader om 
ekstraordinært plantetilskudd 
spesielt.

Har du utført plantearbeidet selv, og ikke 
benyttet deg av skogeierandelslag eller 
sentrale aktører til plantearbeidet, søker du 
kommunen om det ekstraordinære til- 
skuddet gjennom skogfondssystemet.

Du søker om tilskudd etter at plantingen 
er gjennomført, og det kreves ikke for-
håndssøknad. Ordningen utgjør en flat sats 
på 1,30 kr pr. utsatt plante for all skog- 
planting utført våren. 

Søknadsfristen for det ekstraordinære til-
skuddet er 1. september 2020. Det betyr at 
søknaden skal være registrert  elektronisk 
av skogeier seinest 1. september, eller at 
signert papirskjema skal være mottatt i 
kommunen seinest samme dato. Siden 
tilskuddet kun skal dekke vårplanting, må 
denne fristen praktiseres strengt for å sikre 
at en ikke blander det sammen med høst-
planting. 

EKSTRAORDINÆRT 
TILSKUDD TIL
VÅRPLANTING 
2020 



TILSKUDD TIL 
UNGSKOGPLEIE

For eiendommer mindre enn 
10 000 dekar produktivt 
skogareal: 40 % tilskudd, 
maks 220 kr per dekar.

For eiendommer større enn 
10 000 dekar produktivt 
skogareal: 30 % tilskudd, 
maks 150 kr per dekar.

TILDELING

Tilskuddet gis til ungskogpleie 
i hogstklasse 2 (foryngelse), og 
middelhøyde etter tiltaket skal 
maksimalt være 10 meter.

Tilskudd til ungskogpleie blir 
delt ut fortløpende, etter ”før-
stemann til mølla” prinsippet. 
Søknader som kommer inn etter 
dette legges på vent til neste år, 
og kan få lavere tilskuddssats 
dersom tilskuddet må reduseres 
påfølgende år.

HVORDAN SØKE?

Det søkes om tilskudd til ung-
skogpleie gjennom skogfonds-
systemet etter at arbeidet er 
gjennomført.

Gå inn på din   
skogfondskonto på nettet eller 
benytt skjema: LDIR-909 ”Ut-
betaling fra skogfond og søknad 
om tilskudd til skogkultur” når du 
søker om tilskudd eller ønsker 
refusjon fra ditt skogfond. I 
veiledningen bakerst i skjemaet 
kommer det klart fram hvordan 
skjemaet skal fylles ut. 

Kurspakkene som tilbys er:

• Fagbrev for skogsmaskinførere

• Sju 3-timerskurs for skogsentreprenører og ansatte

• Bygging av skogsbilvei - Kurs for maskinentreprenører

For mer kontaktinfo: www.fylkesmannen.no

Skogkurs tilbyr nettkurs for både hogstentreprenører 
og maskinentreprenører som bygger skogsvei. De tilbyr 
nå tre forskjellige gratis kurspakker fram til    
1. september 2020.

GRATIS NETTKURS FOR  
HOGSTENTREPRENØRER OG 
MASKINENTREPRENØRER 
SOM BYGGER SKOGSBILVEI

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
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=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=909&servicekey=
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/9115a62d279d4e1a82a5614486de79b2/gratis-fagbrev-under-koronakrisa.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/9115a62d279d4e1a82a5614486de79b2/gratis-modulbaert-nettkurs.pdf
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/9115a62d279d4e1a82a5614486de79b2/gratis-nettkurs-for-maskinentreprenorer---nyhetssak_invitasjon.pdf
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/gratis-kurs-for-hogstentreprenorer-og-maskinentreprenorer-som-bygger-vei/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost


Nå har Lillestrøm kommune fått én felles 
fallvilttjeneste, med ett felles vaktnum-
mer opp mot Politiet.

Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for 
at alt vilt som er skadet ettersøkes og om nød-
vendig avlives, jf. § 29 i Forskrift om utøvelse av 
jakt, felling og fangst. Syke dyr, dyr med unormal 
oppførsel som er til fare for allmennheten o.l., 
må også følges opp og om nødvendig avlives.

Til dette viktige fallviltoppdraget har Lillestrøm 
kommune i dag en fallviltgruppe bestående av 
totalt 10 fallviltarbeidere, alle erfarne etter- 
søkspersonell fra de tre tidligere kommunene. 

Fallviltarbeideren har ansvar for å gjennomføre 
det praktiske arbeidet ved ettersøk og avliving, 
og sørge for slakting og omsetning av fallvilt. Ut 
over oppgaver med fallvilt vil fallviltgruppa nyt-
tes til praktisk arbeid vedrørende skadegjøren-
de vilt. Kun fallviltarbeidere ansatt i kommunen 
kan settes inn i disse type oppdrag.

Fallvilttjenesten er operativ døgnet rundt, 
365 dager i året!

NY FELLES
FALLVILTTJENESTE

Ved viltulykke – 
ring 02800!

Ta med deg et viltbånd neste gang 
du er hos oss eller på rådhuset i  
Lillestrøm!

På båndene er det nyttig informasjon 
både om hvordan en reduserer  
risikoen for å kjøre på hjortevilt, og 
hva som skal gjøres om uhellet er ute.

Båndet kan også brukes til å merke 
ulykkesstedet. Dette er særlig viktig 
dersom et skadet dyr stikker til skogs, 
og fallviltmannskapet må komme 
raskt i gang med ettersøket.

Kjør forsiktig!

Skaff det et viltbånd 
for å ha i bilen. 
FOTO:
Vilt og trafikk.

HUSK!



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

ÅPNINGSTID I 
SOMMER
Avd. Landbruk har mulighet til å ta imot 
besøk i Vetergården på Sørumsand, men 
da må dette avtales på forhånd. Dette vil 
gjelde til over sommeren.

Uke 30 vil Landbruk holde sommerstengt. 
Kontoret vil ellers være bemannet.

Nyt det langstrakte,   
flotte landet vårt - 

GOD SOMMER!

OPPFORDRING TIL  
SAMTLIGE FORETAK
Fylkesmannen (FM) opplever   
utfordringer med viktig post i retur på 
grunn av feil adresse til foretak i Enhets-

registeret.

FM henter adressene de bruker fra Landbruks-
registeret, som igjen henter opplysninger fra 
Enhetsregisteret. I Enhetsregisteret mangler 
landbruksforetakene ofte postadresse. FM  
bruker derfor forretningsadressene. Dessverre 
er forretningsadressen ofte mangelfull. Det 
holder ikke med gårdsnavnet.

Foretakene må selv sørge for å holde adresser 
oppdatert i Enhetsregisteret. 
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