
LANDBRUKSNYTT
5-2020 / november

Et informasjonsblad
til jord- og skogbrukere
i Lillestrøm

INNHOLD
Koronainfo

 Anmodning om utbetaling
ekstraordinært tilskudd

FRIST: 30. november 2020

Status nye skogbruksplaner

Tilskudd til skogkultur
SØKNADSFRIST: 15. november 2020

Feilmelding i skogfond

Arealbarometer

Mentorordningen i landbruket
SØKNADSFRIST: 1. desember 2020

Revisjon av kommuneplan

Husebyjordet andelslandbruk

Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler
i skogbruket for 2021

SØKNADSFRIST: 1. desember 2020

Lansering:
Klimakalkulator

Fellingsrapport rådyr 2020
FRIST: 5. januar 2021

Barkbilleovervåkningen og
skogens helsetilstand

Droneprosjekt på rådyr

F
O

TO
: E

li 
Ta

n
ge

n
 E

gg
u

m
.



KOMMUNEN MÅ HA   
ANMODNING OM SLUTT- 
UTBETALING INNEN:  
30. november 2020

For mer informasjon - se:   
Landbruksdirektoratet

EKSTRAORDINÆRT 
TILSKUDD FOR Å 
OPPRETTHOLDE 
HOGSTAKTIVITET

KORONAINFO
På grunn av økende smittepress jobber avd. Landbruk på hjemmekontor. Vi treffes på telefon 
og e-post. Vi vil ikke kunne gjennomføre fysiske møter en periode nå, men kan tilrettelegge 
for møter digitalt. Har du behov for det - så ta kontakt! Befaringer MÅ gjennomføres i tråd med 
gjeldende smittevernregler. Oversikt ansatte:

NAVN STILLING E-POST OG TELEFONNUMMER

Torunn E. Hoel Avdelingsleder TorunnEngebretsen.Hoel@lillestrom.kommune.no 
928 56 612

Eli Tangen Eggum Fagleder skogbruk og vilt EliTangen.Eggum@lillestrom.kommune.no             
477 10 060

Ann-Kathrine Kristensen Fagleder jordbruk Ann-Kathrine.Kristensen@lillestrom.kommune.no  
477 95 895

Ragnhild Aa. Lystad Rådgiver jordbruk RagnhildAasgaard.Lystad@lillestrom.kommune.no 
477 15 934

Aud Raasok Rådgiver jordbruk Aud.Raasok@lillestrom.kommune.no                      
477 96 641

Synnøve S. Sameien Saksbehandler jordbruk,           
skogbruk og vilt

SynnoveSkaret.Sameien@lillestrom.kommune.no 
63 86 98 42

Jon Arne Kongtorp Rådgiver skogbruk og vilt JonArne.Kongtorp@lillestrom.kommune.no         
477 95 896

Alexander Egner Rådgiver skogbruk og vilt Alexander.Egner@lillestrom.kommune.no            
477 11 826

Takstselskapet Glommen Mjøsen jobber 
nå med fototakst i Aurskog-Høland fra 
nord mot sør, men for tidligere Sørum og 
Fet er fototaksten fullført.

Markarbeidet er nesten ferdig i Sørum, og 
pågår i Fet og AH. Det er lagt ut kart som 
viser fremdriften her:

www.glommen-mjosen.no

STATUS   
NYE SKOGBRUKSPLANER

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/korona-tilskudd/ekstraordin%C3%A6rt-driftstilskudd
mailto:TorunnEngebretsen.Hoel@lillestrom.kommune.no
mailto:EliTangen.Eggum@lillestrom.kommune.no
mailto:Ann-Kathrine.Kristensen@lillestrom.kommune.no
mailto:RagnhildAasgaard.Lystad@lillestrom.kommune.no
mailto:Aud.Raasok@lillestrom.kommune.no
mailto:SynnoveSkaret.Sameien@lillestrom.kommune.no
mailto:JonArne.Kongtorp@lillestrom.kommune.no
mailto:Alexander.Egner@lillestrom.kommune.no
https://www.glommen-mjosen.no/tommer-og-skogtjenester/skogbruksplan--allma/takstprosjekter/fet-sorum-og-aurskog-holand/
https://www.glommen-mjosen.no/tommer-og-skogtjenester/skogbruksplan--allma/takstprosjekter/fet-sorum-og-aurskog-holand/


Det er fortsatt tilskuddsmidler igjen til 
ungskogpleie og markberedning. Sitter 
du på en faktura for utført arbeid fra i fjor 
eller i år, så be om å få refundert pengene 
fra ditt skogfond og søk samtidig om  
tilskudd.

SØKNADSFRIST NMSK-MIDLER: 
15. november 2020

Søknad sendes via: skogfond.no eller  
postmottak@lillestrom.kommune.no  
(søknadsskjema) 

TILTAK KRITERIER 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.

TILSKUDD TIL  
SKOGKULTUR 2020
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I høst har det kommet en del henvendelser 
fra skogeiere som opplever problemer med 
innlogging i Web-SKAS via Altinn. Eksempel 
på feilmelding kan være: Web-SKAS er ikke 
lenger i bruk, Feilsituasjon eller Du har ikke 
tilgang til noen skogfondskonto.

Noen enkle grep i nettleseren kan være 
løsningen for eksempel lukke nettleseren 
helt, eller velge en ny nettleser.

Les mer på nettsidene til fylkesmannen. 

FÅR DU FEILMELDING VED INNLOGGING I SKOGFOND?

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://fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/oks--webskas/skogeiere-som-far-feilmelding-ved-innlogging-i-web-skas-via-altinn/


Arealbarometeret viser produksjons-
grunnlaget for jord- og skogbruk i 
Norge. Samtidig viser det hvordan 
jordbruksarealene brukes. Kunnskap 
om arealressursene gir grunnlag for 
økt bevissthet om arealbruk.

I Lillestrøm er det 118.368 dekar jord-
bruksareal og 233.262 dekar skogbruks-
areal, noe som utgjør henholdsvis 25,9 
prosent og 51,1 prosent av kommunens 
landareal.

For mer info om kommunens areal- 
ressurser se: Arealbarometer

AREALBAROMETER

Mentorordningen i landbruket 
innebærer at en fersk bonde gjør en 
formell avtale med en erfaren kollega 
om å bistå som diskusjonspartner i 
drifta gjennom ett år. Tilbudet om-
fatter alle produksjoner, også Inn på 
tunet, lokal foredling m.m. 

Fra 2020 er ordninga utvidet til å dekke 
hele landet. Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR) har ansvar for administrasjon av 
Mentorordningen. Alle mentorpar blir 
tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de 
setter i gang får de opplæring i hva opp-
legget går ut på og hva det vil si å være 
mentor. Opplæringen skjer regionvis der 
mentorer, ferske bønder og region- 
kontakter i NLR møtes. Mentorparene 
inngår en avtale som innebærer  
kommunikasjon og møter gjennom ett år. 
Mentor får godtgjøring for arbeidet.  
Tilbudet er gratis for ny bonde. 

Mentorordningen er godt tilbud til alle som 
er nye i landbruket. Du får gode, praktiske 
råd fra en erfaren bonde. Av og til kan det 
være vanskelig å spørre en nabo eller 
kollega om råd igjen og igjen. Da er det er 
lettere med fast mentor som får godtgjø-
relse. 

Også erfarne bønder som kan tenke seg 
å være mentor oppfordres om å søke 
ordningen. Vi trenger dyktige bønder som 
ønsker å dele av sin kompetanse. 

SØKNADSFRIST:   
1. DESEMBER 2020
For informasjon og søknadsskjema: 
www.nlr.no/mentor/

MENTORORDNINGEN 
I LANDBRUKET

https://arealbarometer.nibio.no/nb/fylker/viken/kommuner/lillestroem
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nlr.no%2Fmentor%2F&data=04%7C01%7Ctorunnengebretsen.hoel%40lillestrom.kommune.no%7C40b269c78d0e454021de08d87b25b552%7C6b3a1411b00c4757a457431727bbf88d%7C1%7C1%7C637394749190438726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=3OoWkLhXNrTe1LO4R%2BSbLy0vqbywPo2KlQcTDc07MuY%3D&reserved=0


REVISJON AV KOMMUNEPLAN
KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Nå starter arbeidet med kommuneplanens 
arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet 
plan for utbygging, bruk og vern av arealene 
i kommunen. Inntil Lillestrøm kommune har 
vedtatt kommuneplanens arealdel, er det 
arealdelene fra de tre tidligere kommunene 
som gjelder innenfor sine respektive områder. 
Planstrategi for Lillestrøm kommune ble vedtatt 
i kommunestyret 07.10.2020, og det innebærer 
at arbeidet med ny arealdel starter nå. 
I planstrategien finner du omtale av arealdelen 
fra s. 23.

Planprogram og langsiktig arealstrategi

Innledningsvis skal kommunen lage forslag til 
planprogram, som er en plan for gjennom- 
føringen av planarbeidet. Planprogrammet skal 
beskrive hvilke føringer som gjelder, planlagte 
utredninger, høringer/medvirkning og framdrift. 
I Lillestrøm kommunes planprogram skal også 
langsiktig arealstrategi for den nye kommunen 
inngå. Den langsiktige arealstrategien skal 
være en overordnet premiss for arealforvaltnin-
gen. Kommunen tar sikte på at planprogram og 
arealstrategi vil bli lagt på høring tidlig i 2021, 
og bli vedtatt før sommeren.

Innspill til byggeområder eller vernehensyn

Kommunen har allerede fått mange forespørs-
ler om mulighetene til å gi innspill til bygge- 
områder. Medio 2021, når planprogram og  
arealstrategi er vedtatt, vil kommunen være 
klar til å ta imot innspill, og vurdere om de skal 
inngå i et forslag til ny arealdel. Innspillene skal 
bl.a. vurderes i forhold til langsiktig areal- 
strategi. Mulighet til å gi innspill vil bli kunngjort 
i aviser og på nettsider.

Dere som måtte ønske å forhåndsmelde  

interesse for å gi innspill, kan sende inn et 
skjema. De som sender inn skjemaet vil bli 
kontaktet når tidsperiode for å gi innspill er 
bestemt.

Les mer og send inn skjema for ”Forhånds-
melding av arealinnspill til kommuneplanens 
arealdel”

Planforslag til vedtak

Når utredninger er gjennomført og innspill 
er vurdert, vil forslag til arealdel bli lagt ut på 
høring. Etter høringen skal forslaget slutt- 
behandles i kommunestyret, vi tar sikte på 
vedtak av arealdelen medio 2022.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm 
kommune ble vedtatt 17.06.2020.

Les kommuneplanens samfunnsdel.

Les mer om kommuneplan

file:///C:/Users/eleg01/Downloads/Planstrategi%202020%20_%202023_datert%202508%202020.PDF
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/Planstrategi%202020%20_%202023_datert%202508%202020.PDF
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan/forhandsmelding-av--arealinnspill-til-kommuneplanens-arealdel/
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan/forhandsmelding-av--arealinnspill-til-kommuneplanens-arealdel/
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan/forhandsmelding-av--arealinnspill-til-kommuneplanens-arealdel/
https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/200539?agendaItemId=201615
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/kommuneplan/kommuneplanens_samfunnsdel.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/hva-er-en-kommuneplan/


27.10.2020 vedtok Hovedutvalg for  
kultur en fornyelse av avtalen med  
Husebyjordet andelslandbruk,  Skedsmo-
korset. Avtalen forlenges med 5 år. 

Andelslandbruket på Husebyjordet ble etablert 
som en pilot i regi av Skedsmo Bondelag i 
2015. Arealet som andelslandbruket drives 
på er 3 dekar kommunalt friområde mellom 
Skedsmo bygdemuseum og Husebyjordet 
omsorgsboliger.

Husebyjordet andelslandbruk SA ble offisielt 
stiftet sommeren 2015. De to første årene ble 
andelslandbruket drevet av to daglige ledere 
og en gartner med ansvar for det som skulle 
dyrkes. Fra 2017 overtok styret ansvaret for 
driften selv.  

Andelslandbruk baserer seg på prinsipper om 
felles at avling gir felles risiko, dialog mellom 
produsent og forbruker samt åpen og gjen-
nomsiktig økonomi. I Lillestrøm er det tre an-
delslandbruk: Lillestrøm samdyrkelag, Brånås 
andelsgård og Husebyjordet andelslandbruk.

Årsmeldingen til Huseby andelslandbruk for 
2019 viser at andelslandbruket hadde 16  
voksne medlemmer. Det ble dyrket ca. 20 typer 
ulike økologiske grønnsaker samt noe blomst-
er. På området er det i tillegg redskapsbod, 
et sosialt areal med møteplass og benker. I 
planen for 2020 oppfordres medlemmene til å 
ha aktivitet på jordet i forbindelse med større 
arrangementer på Huseby gård.  

I den nye avtalen oppfordres Huseby   
andelslandbruk om å gå bredere ut for å rekrut-
tere nye medlemmer fra alle samfunnslag i  
kommunen og søke flere lokale samarbeid der 
det er naturlig.   

HUSEBYJORDET ANDELSLANDBRUK

Første felles dugnad ved Husebyjordet andelslandbruk. 
FOTO: Huseby andelsbruk.

Høsteklar romanosalat og persille.  
FOTO: Huseby andelsbruk.



UTLYSNING AV FYLKES- 
INNTRUKNE RENTEMIDLER 
I SKOGBRUKET FOR 2021

Det kan søkes om rentemidler fra 
skogfond for 2021 til konkrete  
prosjekter og tiltak til fremme av 
skogbruket. Organisasjoner, insti-
tusjoner og enkeltpersoner som 
arbeider for å fremme interesse for 
eller utvikling av skogbruk kan søke 
om økonomisk støtte.

SØKNADSFRIST:

1. DESEMBER 2020

Eksempler på hva det kan gis støtte 
til: Informasjonsmateriell, veiledning, 
opplæring, undersøkelser, fellesutgifter i 
sammenheng med skogfaglige arr- 
angementer o.l.

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke  
ordinær drift av organisasjoner. Prosjekt 
eller tiltak må ha regional betydning.  
Prosjekter av kommunal eller lokal betyd-
ning skal sendes til landbruksforvaltningen 
i den enkelte kommune. Fylkesmannen i 
Oslo og Viken vil prioritere søknader som 
er rettet mot å synliggjøre skogen og skog-
brukets betydning i samfunnet, og særlig 
tiltak rettet mot barn og ungdom.
For mer info om blant annet krav til 
delfinansiering søknad og sluttrapport se: 
www.fylkesmannen.no

Søknad merkes med “Fylkesinntrukne 
rentemidler 2021” og sendes til:
• fmovpost@fylkesmannen.no
• eller Fylkesmannen i Oslo og Viken, 

Postboks 325, 1502 MOSS

I april 2020 ble Landbrukets klimaplan   
lansert. Klimaplanen skisserer hvordan   
næringa skal innfri målene i Landbrukets  
klimaavtale om å redusere klimagassutslippene 
og øke karbonopptaket i jord med 5 millioner 
tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. 
Klimaplanen inneholder 8 satsingsområder og 
klimakalkulatoren, sammen med rådgiving, er 
ett av disse. 

15. oktober ble klimakalkulatoren lansert. 

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy for  
klimasmart gårdsdrift på gårdsnivå. Kalkula-
toren beregner klimagassutslippene totalt for 
den enkelte gård og per produsert enhet i hver 
produksjon. Den regner på klimagassene CO2, 
N2O og CH4 og summerer som CO2-ekvivalen-
ter. Utregningen er basert på data fra gårds- 
driften og den enkeltes produksjon.  

Kalkulatoren er gratis, det eneste du trenger 
å gjøre er å registrere deg/logge deg inn og gi 
samtykke til innhenting av data og gjennom- 
føringer av beregninger for ditt bruk. Innlogging 
skjer ved BankID, BankID på mobil eller   
Produsentregisterets pålogging. Lenke til på-
logging finner du her.

Kalkulatoren lanseres først for melke-, grise- 
og kornbønder. Det er planlagt at produsenter 
av storfekjøtt basert på ammeku, grønt, fjørfe 
og sau kan ta i bruk kalkulatoren fra 2021. 

Det er utviklet et e-læringskurs der du kan lære 
om klimagassutslipp i landbruket og praktisk 
bruk av kalkulatoren. Kurset er gratis og du 
finner det her.

Mer informasjon om klimakalkulatoren finner 
du her. 

KLIMAKALKULATOR 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/tilskudd/2020/12/utlysning-av-fylkesinntrukne-rentemidler-i-skogbruket-for-2021/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
mailto:fmovpost%40fylkesmannen.no?subject=
https://klimasmartlandbruk.no/logg-inn-i-klimakalkulatoren/category870.html
https://klimasmartlandbruk.no/e-laringskurs/category866.html
https://klimasmartlandbruk.no/klimakalkulatoren/category864.html


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

På flere jordstykker har man sett på estimert 
flytid, og funnet ut at dette ligger på ca.   
45 minutter pr 100 dekar, litt avhengig av 
grasstykkenes størrelse og utforming. 

Det er laget en brukerveiledning om alt en  
trenger å vite for å bruke en drone til dette 
formålet. Veiledningen beskriver bl.a. hvilke 
lisenser og godkjenninger dronepiloten må ha, 
hvilken drone med tilleggsutstyr som kan skaf-
fes, hvordan den skal kalibreres og program-
meres for å fly av seg selv m.m.

Det er opprettet en egen hjemmeside for  
dette prosjektet som heter www.findbambi.com    
Prosjektrapporten ligger på Averøy kommune.

RAPPORT FRA   
DRONEPROSJEKT PÅ RÅDYR

Averøy kommune har i 2019 og 2020 
gjennomført et prosjekt med formål 
å teste ut drone med varmesøkende  
kamera for å finne og redde rådyrkalver 
i forbindelse med slåtten. Prosjektet 
har vist at bruk av drone med infrarødt  
kamera fungerer godt og er velegnet til 
formålet. 

FRIST!
FELLINGSRAPPORT
RÅDYR 2020
Fellingsresultat for rådyr skal sendes 
avd. Landbruk innen 10 dager etter at 
jakten er avsluttet 23. desember.

Utfylt fellingsrapport sendes:
• postmottak@lillestrom.kommune.no
• eller Lillestrøm kommune,  

avd. Landbruk, Postboks 313,  
2001 LILLESTRØM

Rapportene:

Granbarkbillen - Registrering av bestands-
størrelsene i 2020

og

Skogens helsetilstand i Norge – Resultater 
fra skogskadeovervåkningen 2019   
     
er nå tilgjengelig fra NIBIO. 

RAPPORTER OM BARK- 
BILLEOVERVÅKNINGEN OG 
SKOGENS HELSETILSTAND

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.findbambi.com%2F&data=02%7C01%7CEliTangen.Eggum%40lillestrom.kommune.no%7C006ebeecc59041d5ef5f08d863b26f4f%7C6b3a1411b00c4757a457431727bbf88d%7C1%7C1%7C637368965326279963&sdata=GwnHgUFbZ6JNrkX8gLhNW%2FjZwLie8Lo9xDIfj%2F4poBk%3D&reserved=0
https://www.averoy.kommune.no/_f/p1/i30152a9a-d0c4-4172-8548-e52345a68ae6/bruk-av-drone-med-varmesokende-kamera-som-metode-for-a-finne-radyrkalver-i-eng-for-slatt.pdf
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2685020
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2685020
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2681543
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2681543

