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TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV   
TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET 2021-2025 
9. desember 2020 vedtok et enstemmig 
hovedutvalg for miljø og samfunn til-
taksstrategien for bruk av SMIL-midler i 
perioden 2021-2025. Oversikt over den 
politiske saksbehandling av tiltaksstra-
tegien finner du her. 

Tiltaksstrategien er utarbeidet i et sam-
arbeid mellom næringsorganisasjonene i 
jordbruket (bondelagene) og administra-
sjonen. Tiltaksstrategien gir en kort beskri-
velse av utfordringene knyttet til avrenning 
til vann, utslipp til luft, biologisk mangfold 

og gammel kulturmark, friluftsliv og tilgjen-
gelighet og kulturminner og kulturmiljøer. 

Tiltaksstrategien beskriver videre hvilke 
tiltak det kan gis SMIL-tilskudd til, og som 
i 2020 har tiltak som begrenser avrenning 
av jord og næringsstoffer til vann og tiltak 
for å ivareta gammel kulturmark (beite) høy 
prioritet. 

SØKNADSFRIST SMIL-MIDLER:  
1. mars 2021   
Tiltaksstrategien vil være tilgjengelig på 
kommunens hjemmesider etter nyttår.

For deg som skal starte opp som ny gård-
bruker er det mye nytt å lære!  

Informasjonen du finner hos Landbruks-
direktoratet, kan gi deg en oversikt over 
lover, regler og tilskuddsordninger, som 
gjelder i landbruket.

Lillestrøm kommune har også mye nyttig  
informasjon.

Har du spørsmål til oss, så ta kontakt!

NY BONDE/ 
SKOGBRUKER

FRIST!
FELLINGSRAPPORT
RÅDYR 2020
Fellingsresultat for rådyr skal sendes 
avd. Landbruk innen 10 dager etter at 
jakten er avsluttet 23. desember. Det 
vil si at frist for innsending er:

4. januar 2021

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

avd. Landbruk, Postboks 313,  
2001 LILLESTRØM

https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/410833?agendaItemId=203200
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/ny-bonde-skogbruker
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/ny-bonde-skogbruker
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=


Dersom du leverte søknad om produk-
sjonstilskudd, er det enkelte opplysninger i 
søknaden som kan etterregistreres, fristen 
for dette er:

10. januar 2021

For søknadsåret 2020 kan disse opplys-
ningene registreres i etterkant: 

• Avløserutgifter som foretaket har hatt 
etter 15. oktober

• Dyr som er sanka fra utmarksbeite 
etter 15. oktober

• Livdyr av kylling og kalkun solgt etter 
15. oktober

• Rugeegg levert til rugeri etter  
15. oktober

• Frukt, bær, veksthusgrønsaker og 
salat på friland solgt etter 15. oktober

Du trenger ikke å etterregistrere avløser-
utgifter dersom foretaket ved utfylling av 
søknad del 2 (frist 15. oktober) hadde hatt 
og registrert avløserutgifter som var minst 
like store som foretaket sitt potensielle 
tilskuddsgrunnlag. 
 
Hvor finner du søknaden? 
Etterregistrering av opplysninger skjer i 
samme søknadsskjema som du fylte ut 
tidligere. Skjema finner du her. 

FRIST FOR    
ETTERREGISTRERING 
FOR PRODUKSJONS-    
OG AVLØSERTILSKUDD

Det gis årlig tilskudd til en rekke formål 
innen naturforvaltning og friluftsliv.

Eksempler på tiltak er:

Skjøtsel og vedlikehold, som for eksempel 
slått av slåttemark og tilrettelegging for 
beite på naturbeitemark, tiltak som hindrer 
gjengroing og fjerner fremmede arter.

Tiltak som krever tilpasset bruk på arealer 
som inngår i drift av et landbruksforetak, 
som for eksempel inngjerding av trua arter.

Praktiske vilttiltak samt forskning og utred-
ninger knyttet til dokumentasjon og over-
våking av vilt.

Hvor søker du?

Du må søke i Miljødirektoratets 
elektroniske søknadssenter. Se årets  
tilskuddsrundskriv for mer informasjon om 
søknadskriterier.

SØKNADSFRIST:   
15. januar 2021

TILSKUDD FOR Å TA VARE 
PÅ NATUR OG MILJØ

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2021/id2783245/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%20Veke%2046&utm_content=Klima%20og%20milj%C3%B8


LILLESTRØM KOMMUNESKOG, 
SLUDDERUD:

I Lillestrøm kommuneskog, nærmere bestemt 
ved Sludderud i tidligere Fet, står det en 
kjempe av en gran. Den er nok ikke større enn 
den kjente Goliat som sto i Setskog i 250 år, 
men at Lillestrøm sin gran ruver i landskapet 
er det ingen tvil om. Goliat var Norges høy-
este tre med sine 47 meter, ble både forsøkt 
hogd og påtent, og felt i 2010 grunnet dårlig 
sunnhet.

På denne turen var det dessverre med verken 
høydemåler eller målebånd i sekken, men 
skaufolket på avd. Landbruk mener gigagrana 
ved Sludderud kan være nær 7m3 og 40m 
høy.

GIGAGRANA

Den store grana i tidligere Fet kommuneskog 
skimtes midt i og mot høyre i bildet. Treet står nede 
i et lite juv, og har god tilgang på vann da det går en 
bekk ved siden av. 

Man blir liten ved siden av gigagrana. – Det står flere 
grankjemper i kommuneskogen ved Sludderud, men 
denne er den desidert største, kan Eli Tangen Eggum  
og Alexander Egner fortelle.



LILLESTRØM KOMMUNESKOG:     
VEDTATT FRIVILLIG VERN AV MJØSJØDALEN
18. november 2020 vedtok kommunestyret 
i Lillestrøm å inngå avtale om frivillig vern av 
Mjøsjødalen.

Tidligere Fet kommune, Aurskog-Høland kom-
mune og Stangeskovene tok i desember 2016 
initiativ til å starte prosess med frivillig vern av 
et område rundt Mjøsjøen sørøst i Lillestrøm 
på grensa til Aurskog-Høland. Bakgrunnen 
for initiativet var mange miljøregistreringer og 
vanskelige driftsforhold, noe som medførte 
vanskelig realiserbare tømmerverdier i områ-
det. Totalt verneareal inklusiv Aurskog-Høland 
og Stangeskovene er på 1.629 dekar hvorav 
1.495 dekar er produktiv skog og 4 dekar 
skrapskog. Arealet i Lillestrøm kommuneskog 
utgjør 922 dekar der 812 dekar er produktiv 
skog. Kommuneskogen i Lillestrøm består av 
totalt 28.177 hvorav 24.490 dekar produktiv 
skog. Verneområdet utgjør således 3,3% av 
både totalt og produktivt skogareal. 

Fylkesmannen har foretatt både miljø- og  
skogregistreringer i området, og kommet med 
forslag til forskrift, arealavgrensning og erstat-
ning for det frivillige vernet. 

Verneforskriften gir få begrensninger utover 
at skogbruksdrift ikke lenger er tillatt. Merking, 
rydding og vedlikehold av eksisterende stier, 
skiløype og gamle ferdselsveier er tillatt.  
Eksisterende skiløype er gått opp og track- 
logen lagt inn i kart. Eventuelt nye traseer, det 
være seg ski- eller turløyper, må omsøkes. For 
bruk av annet utstyr enn lett beltegående  
kjøretøy for uttransport av felt elg, hjort og 
villsvin må det også søkes dispensasjon. Ved 
bålfyring er det ikke tillatt å benytte greiner og 
virke fra stående trær. Greiner på bakken og 
medbrakt ved er imidlertid tillatt å bruke. Ellers 
gis det ikke begrensinger på jaktutøvelsen, 
bær- og soppsanking og generelt friluftsliv. 

I forskrift for området, §1, formål, står det 

følgende: Formålet med naturreservatet er å 
bevare et stort, variert og lite påvirket område 
med særlig betydning for biologisk mangfold 
knyttet til gammel gran- og furuskog og gamle 
ospetrær. Området representerer en gradient 
fra eldre furuskog på de tørrere og øvre delene 
mot fuktigere og rikere eldre granskog nedover 
dalbunnen. Stedvis finnes rasmark, bergvegger 
og store steinblokker. Det er en målsetting å 
beholde verneverdiene i mest mulig urørt til-
stand, og eventuelt videreutvikle dem.

Det er videre listet opp vernebestemmelser 
samt unntak fra disse, regulering av ferdsel og 
dispensasjonsbestemmelser.

For mer informasjon om vedtak og saksfram-
legg/innstilling se her.

Kartet viser Mjøsjodalen verneområde markert i 
blått. Verneområdet berører skogarealer i både Lille-
strøm og Aurskog-Høland kommuner.

– POTTEN ER BRUKT OPP 

Skogbruket i Oslo og Viken har nå brukt 
opp tildelte tilskuddsmidler for å opprett-
holde hogstaktiviteten i skogbruket i 2020 
(koronatilskudd). Søknader som kommer 
inn etter 1. desember 2020 vil ikke bli 
behandlet, og avslått.

https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/200542?agendaItemId=202465


Norlandia Quest er et felles samlende arrange-
ment i alle Norlandia-barnehager verden over. 
Tema i år har vært «Helter». 

– Flere av barna hadde stor interesse for 
traktorer og treskere, andre viste stor nysgjer-
righet for hva kua hadde rundt halsen, sier 
Smedsrud. Barna viste fasinasjon for kulokk og 
en generell interesse for kuer, griser og andre 
gårdsdyr. I tillegg til dette hadde vi tidligere 
høstet både poteter, gulrøtter, salat og epler 
av egen plantekasse i barnehagen, og barna 
hadde vært med på hele denne prosessen fra 
såing og setting i våres. – Og helten vår ble så 
klart BONDEN! Hvis ikke bonden er en helt, 
hvem er det da, spør ped.lederen.

Barnehagen kickstartet prosjektet med å bygge 
en traktor ute på lekeplassen. Barna hjalp til 
med å bære tunge planker, kabeltromler, skru-
er og drill. Barnehagen har hentet inn kunn-
skap om kulokk, stev om geiter og rim om kuer. 
Barna fikk komme på besøk til Olav Hammeren 
som driver bondegård i nærmiljøet. På grunn 
av smittesituasjonen kunne de ikke komme inn 
i fjøset. Likevel fikk de hilse på kalver, se på 
høner, traktor og melkemaskin. 

Lysmarkering for Verdens Matvareprogram

Fordi barnehagen har jobbet med prosjekt 
om bonden, og hvordan bonden er en helt for 
verden og klimaet, ble de invitert av Akershus 
bondelag til å være med på Norges Bondelags 
Lysmarkering for Nobels fredspris 2020, en 
hyllest til årets vinner av Nobels Fredspris: 
Verdens Matvareprogram. Arrangementet var 

et samarbeid med Norges Fredsråd, FN-sam-
bandet og flere andre organisasjoner, og var et 
lyspunkt i det utfordrende året 2020. – Når vi 
spurte barna etterpå om hvorfor vi var ute med 
lys, svarte de: – For at alle skal få middag, 
enkelt og greit, forteller Smedsrud.

Kubæsj!

Den siste tiden har de jobbet med biogass.  
– Kubæsj har vært et brennhett tema etter at vi 
var på bondegården, fortsetter Smedsrud. En 
dag kom også spørsmålet om bæsjen kommer 
ut av juret. Da kom det fra et av barna, som 
pekte på de ulike spenene på juret: – Det er 
melk i én, bæsj i én og tiss i én.

SØRUMSAND BARNEHAGE:                                                                                                                      
– BONDEN ER VÅR HELT!

Sørumsand barnehage på jakt etter helten - bonden. 
FOTO: Sørumsand barnehage.

Hvordan finner man helten til barn på 1 og 2 år? – Vi kunne jo gått for mamma, pappa, 
brannmann eller lignende, sier Ida Jesperud Smedsrud, pedagogisk leder ved Lilla avd. 
Sørumsand barnehage. Og det er ikke dårlige alternativ, men vi ville finne helten via 
barna. Etter en stund oppdaget vi at svaret lå rett foran oss...



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

Tømmer i solnedgang. Fra høstens hogst i kommune-
skogen ved Tyrihjellen.

2020 VIL BLI HUSKET 
SOM ET SPESIELT ÅR

Kort tid etter at vår nye avdeling ble 
samlet i Vektergården på Sørumsand, 
bar det på hjemmekontor for de flest 
av oss. Situasjonen vi alle er i har gitt 
oss nye utfordringer, men også noen 
nye muligheter som vi tar med oss 
videre! 

Vi fortsetter med hjemmekontor inn i 
2021 - og så får vi håpe på en mer normal 
hverdag etter hvert. Kontaktinformasjon 
med e-postadresser og telefonnummer på 
alle i avdelingen finner du i Landbruksnytt 
5-2020.

Avd. Landbruk vil ha redusert bemanning, 
men vil være tilgjengelig hele romjula. 

Med ønske om  
en riktig god jul og  
et godt nytt år!

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/

