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Avdeling landbruk har 8 ansatte fordelt på 6,5 årsverk. Vi holder til i Vektergården på 
Sørumsand. Vi jobber med tilskudd og lovforvaltning i landbruket og har også tett sam-
arbeid med kommunens avdelinger for byggesak og plan, strategi og analyse, nærings-
utvikling, friluftsliv og idrett.

DETTE ER OSS:

• Torunn Hoel, avdelingsleder landbruk:      
TorunnEngebretsen.Hoel@lillestrom.kommune.no • 928 56 612

• Synnøve Sameien, saksbehandler innen jord- og skogbruk:    
SynnoveSkaret.Sameien@lillestrom.kommune.no • 63 86 98 42

• Ann-Kathrine Kristensen, fagleder jordbruk:       
Ann-Kathrine.Kristensen@lillestrom.kommune.no • 477 95 895

• Ragnhild Lystad, rådgiver jordbruk:       
RagnhildAasgaard.Lystad@lillestrom.kommune.no • 477 15 934

• Aud Raasok, rådgiver jordbruk:       
Aud.Raasok@lillestrom.kommune.no • 477 96 641

• Eli Tangen Eggum, fagleder skogbruk og vilt:      
EliTangen.Eggum@lillestrom.kommune.no • 477 10 060

• Alexander Egner, rådgiver skogbruk og vilt:      
Alexander.Egner@lillestrom.kommune.no • 477 11 826

• Jon Arne Kongtorp, rådgiver skogbruk og vilt:      
JonArne.Kongtorp@lillestrom.kommune.no • 477 95 896

ÅPNINGSTIDER PÅ
SØRUMSAND:

Døra er åpen
kl. 08-15:30.

Er det ingen i 
resepsjonen - kom 
opp til oss i
2. etasje!

Første rekke fra venstre: Aud Raasok, Alexander Egner, Torunn Engebretsen Hoel og Jon Arne Kongtorp.
Andre rekke fra venstre: Eli Tangen Eggum, Ragnhild Aasgaard Lystad,  Synnøve Skaret Sameien og Ann-Kathrine  
Kristensen. 

mailto:TorunnEngebresten.Hoel@lillestrom.kommune.no
mailto:SynnoveSakeret.Sameien@lillestrom.kommune.no
mailto:Ann-Kathrine.Kristensen@lillestrom.kommune.no
mailto:RagnhildAasgaard.Lystad@lillestrom.kommune.no
mailto:Aud.Raasok@lillestrom.kommune.no
mailto:EliTangen.Eggum@lillestrom.kommune.no
mailto:Alexander.Egner@lillestrom.kommune.no
mailto:JonArne.Kongtorp@lillestrom.kommune.no


Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er gjennomføring av miljøtiltak ut over det 
som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med tilskuddet er å redusere foru-
rensningsbidraget fra jordbruket og fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbru-
kets kulturlandskap. 

Fylkesmannen har gitt Lillestrøm kommunen dispensasjon fra kravet om å utarbeide en egen tiltaks-
strategi i 2020. Søknadene om midler vil derfor bli prioritert på bakgrunn av de tre gjeldende tiltaks-
strategiene i Skedsmo, Sørum og Fet. Arbeidet med ny tiltaksstrategi, gjeldende fra 2021, starter 
opp denne våren. 

På bakgrunn av de tre tiltaksstrategiene har kommunen satt opp følgende prioritering for 
2020:  

1. prioritet

	 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 gamle kultur- og ravinebeiter
	 Fjerning av piggtråd
	 Restaurering av gårdsbrønner/dammer     

 

2. prioritet

	 Dekke over eksisterende gjødselkum, maks. kr. 100 000
	 Sikring av bekkekant/planeringsskråning
	 Tiltak for å bekjempe fremmede, skadelige arter 
	 Tiltak for å tilrettelegge for åkerriksa 

3. prioritet

	 Rydding og vedlikehold av stier og turveier
	 Restaurering av kulturminner og kulturmiljøer (som gravhauger, mindre bygninger), 

maks. kr. 100 000
	 Skjøtsel av gamle alleer/hageanlegg

Søknadsfrist: 1. april 

Søknad sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn 

TILSKUDD TIL
SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 

SMIL

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/


FOR MER INFO - SE:
Norsk Landbruksrådgiving Øst

HUSK!
BESTILLINGSFRIST
NY SKOGBRUKSPLAN:

10. FEBRUAR!

NB! Gjelder skogeiendommer i   
tidligere Fet og Sørum kommuner, IKKE Skedsmo.

AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN

For å kunne kjøpe og bruke plantevern- 
midler må du ha plantevernbevis. Har du 
ikke dette fra før må du gå et grunnkurs. 
Har du tatt dette tidligere må du gå forny-
ingskurs hvert tiende år. I NLR Øst er det 
ulike kurstilbydere avhengig av hvor du bor. 
Husk at dersom du bare trenger forny-
ingskurset, kan du alltid ta dette på nett.

Grunnkurset består av én teoridag og 
én praksisdag samt eksamen. Oppdate-
ringskurset består av én teoridag pluss 
eksamen.

Oppdateringskurs koster kr 2000,– for 
medlemmer i NLR og kr 2600,– for alle 
andre.  Grunnkurs koster kr 3100,– for 
medlemmer og 3900,– for ikke-medlemmer.
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Ny skogbruksplan bestiller du her.
Tilskudd søker du her.

https://ost.nlr.no/kurs/aurorisasjonskurs-plantevern/
https://www.glommen-mjosen.no/tommer-og-skogtjenester/skogbruksplan--allma/takstprosjekter/skogbruksplanlegging-fet-sorum-og-aurskog-holand-2020-2021/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no


Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy.

Den består av to deler:

Samfunnsdelen: 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for  
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Forslag til samfunnsdel for Lillestrøm kommune er nå på høring.    
Fristen for å gi merknader og innspill er 15. mars 2020.

Mer informasjon finner du på:       
www.lillestrom.kommune.no/kommuneplan

I Lillestrøm kommune er det bestemt at all utvikling skal bygge på FNs bærekraftsmål. 

I kommuneplanen foreslås det 4 satsingsområder med hvert sitt overordnede mål:

• KLIMA OG MILJØ: Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god 
ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.

• BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING: Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og 
livskraftige lokalsamfunn.

• HELE LIVET: Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv 
i alle livets faser.

• INNOVASJON: Lillestrøm kommune skal fremme åpenhet, læring og innovasjon.

Arealdelen:
Kommuneplanens arealdel fastsetter bruk og vern av arealene i kommunen. Utbygging av områder 
skal følge kartet og bestemmelsene til arealdelen. Store deler av kommunen består av landbruks-, 
natur- og friluftsområder (LNF) som ikke skal bygges ut. Kommuneplanen er en overordnet plan, mer 
detaljerte kart og bestemmelser for utbyggingsområder framgår av reguleringsplaner.

Arealdelene som er vedtatt av kommunestyrene i henholdsvis Fet, Skedsmo og Sørum i 2019 gjelder 
innenfor sine geografiske områder fram til arealdel for Lillestrøm kommune blir vedtatt.   
De gjeldende arealdelene finnes tilgengelig på:      
 www.lillestrøm.kommune.no under Bygg og eiendom / Planer.

I løpet av våren 2020 skal Lillestrøm kommune utarbeide og vedta sin planstrategi. I planstrategien 
blir det bestemt hvilke planer og strategier kommunen skal behandle i kommunestyreperioden. Opp-
start og framdrift for arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen skal bestemmes i planstrategien.

HVA SKJER MED KOMMUNEPLANEN 
NÅR TRE KOMMUNER BLIR TIL EN KOMMUNE? 

http://www.lillestrom.kommune.no/kommuneplan
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/


EIER DU EN       
GAMMEL LANDSBRUKSBYGNING? 

Mange av kulturminnene i Lillestrøm 
kommune er eldre landsbruksbygninger. 
Det finnes ulike tilskuddordninger som 
eiere av slike bygninger kan søke på. 
Vi har samlet noen lenker til tilskudds-
ordninger som kan være aktuelle.  Det er 
vanligvis en fordel om bygningen er   
registrert i en kommunal kulturminne-
plan.

TIDLIGERE AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 
OG RIKSANTIKVAREN

Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren: 

Løpende søknadsfrist.

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, 
næringsdrivende, næringsorganisasjoner og 
privatpersoner kan søke.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til:

• økt verdiskaping, fortrinnsvis innen-
for kommunene Lillestrøm og   
Rælingen, tuftet på kulturhistorien 
knyttet til fløting og sagbruk, og  
naturverdiene knyttet særlig til  
Nordre Øyeren naturreservat.

• å gjøre området mer tilgjengelig og 
bedre kjent blant publikum.

Det kan søkes tilskudd til:

• Istandsetting av kulturminner, kultur-
miljøer og kulturlandskap.

• Det kan søkes om tilskudd til frilufts-
livstiltak som stier for vandring og 
sykling.

• Tilskudd til etablering eller oppgra-
dering av småskala overnatting og 
bespisning.

• Det kan søkes om penger til arrange-
menter, produkter, skilting, brosjyrer, 
m.m. som bidrar til å formidle verdie-
ne som ligger i området og gjøre det 
mer kjent. 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/
tilskudd-og-stotte-akershus

TIDLIGERE AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Tilskudd til utvikling av Pilegrimsleden i   
Akershus:

Løpende søknadsfrist.

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, 
næringsdrivende og privatpersoner kan søke. 

Ordningen gjelder kun de som har tilhørighet i 
tidligere Akershus fylke.

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/til-
skudd-og-stotteordninger

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Verneverdige bygninger og anlegg i Viken.

Søknadsfrist høsten 2020, endelig dato ikke 
fastsatt ennå.

For eiere av verneverdige bygninger som ikke 
er fredet.

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/
tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/

Her kan du finne tilskuddsordninger for  
istandsetting av bygninger og kulturlandskap

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-akershus
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-akershus
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/


VIKEN FYLKESKOMMUNE

Fredete bygninger og anlegg i Viken:

Søknadsfrist høsten 2020, endelig dato kommer 
senere.

Private eiere av fredete bygninger og anlegg 
kan søke om statlig tilskudd til istandsetting av 
bygninger og anlegg som er fredet, eller under 
fredning, i medhold av kulturminneloven.

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/
tilskudd-og-stotte-felles-i-viken

NORSK KULTURMINNEFOND

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning og 
et lavterskeltilbud for deg som er privat eier av 
verneverdige kulturminner. 

Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes 
elektronisk på Kulturminnefondets nettsider. 

Private eiere av kulturminner, også frivillige lag 
og organisasjoner enten de eier kulturminner 
selv, eller forvalter dem på vegne av andre, kan 
søke. 

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer 
faste kulturminner, som for eksempel boplasser, 
hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og 
bevaring av kulturlandskap.

For mer informasjon, se www.kulturminnefon-
det.no  eller ta kontakt på telefon 73 10 36 00.

NORSK KULTURARV

Ta et tak: «Støtte til våningshus– og driftsbyg-
ninger over hele landet. Andre verneverdige 
bygninger og anlegg vil imidlertid også kunne 
komme i betraktning for støtte for å hindre 
forfall og skade.» 

http://www.kulturarv.no/tre-millioner-til-ta-
et-tak

FORTIDSMINNEFORENINGEN

Kulturminner for alle.

Søknadsfrist: 1. mars 2020.

For eiere av kulturminner som står i fare for å 
gå tapt, prosjekter med fokus på kompetanse-
overføring. Bygningene det søkes for må være 
tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan 
for videre bruk.

https://www.fortidsminneforeningen.no/nyhe-
ter-kulturminner-for-alle

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 
(SMIL-MIDLER)

For å få innvilget dette tilskuddet må tiltaket 
gjennomføres på en landbrukseiendom det  
foregår en tilskuddsberettiget jordbruks-  
produksjon på.

Tilskudd til tiltak som ivaretar og fremmer na-
tur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet 
(kulturlandskapstiltak). 

https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-
jakt-og-fiske/jordbruk/tilskudd-og-velferdsord-
ninger/spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

Et kart med kulturminner vil bli tilgjengelig i 
kommunens kartportal. Her kan en finne ut hvor 
det er registrerte kulturminner i kommunen.

Spørsmål kan også rettes til:

Kulturminnerådgiver Bodil Andersen Westby, 
bowe01@lillestrom.kommune.no
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https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/
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https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/jordbruk/tilskudd-og-velferdsordninger/spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/jordbruk/tilskudd-og-velferdsordninger/spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
mailto:bowe01%40lillestrom.kommune.no?subject=


UNGSKOGPLEIEKURS 

14. april, inne (Vektergården, Sørumsand) 
18. april, ute

LANDBRUKETS   
KLIMA- OG MILJØMIDLER 
2020

Midlene skal gå til prosjekter med fokus på 
miljø- og klimavennlig matproduksjon, mat-
produksjon tilpasset endrede klimaforhold og 
prosjekter som kan bidra til å øke miljøbidraget 
fra landbruket Rammen for Oslo og Viken er på 
totalt 1 450 000 kroner.

Søknadsfristen er 1. mars 2020.

Både landbruksforetak, forskningsmiljøer, kom-
petansebedrifter og andre bedrifter, kommuner, 
fag- og næringsorganisasjoner kan søke.

Les hele utlysningen og retningslinjene her.

FRIST!

FELLINGSRAPPORT  

RÅDYR 2019:

14. FEBRUAR
Utfylt fellingsrapport sendes:
postmottak@lillestrom.kommune.no
eller ring inn resultat til 477 10 060.

Kurset gir en innføring om ungskog-
pleie og utførelse av arbeidet. Kurset 
er beregnet på personer som skal 
utføre ungskogpleie, uavhengig om 
en allerede har noe skoglig erfaring 
eller ikke.

Påmelding innen: 06.04.2020

FOR MER INFO - SE SKOGKURS

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/f1acb1c79b37489991edaf9d0af2e73d/utlysning-og-retningslinjer---klima-og-miljomidler-2020.pdf
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=43881




NYE GÅRDSNUMMER, 
PRODUSENTNUMMER OG 
DYREHOLDS-ID  

Gårdsnummer
Nå som vi er i Lillestrøm kommune har vi fått 
nye gårdsnummer. Tidligere Skedsmo har be-
holdt sine gårdsnummer. Tidligere Sørum legger 
til 200 og tidligere Fet legger til 400. Eks. gnr. 36 
i tidligere Fet, blir 436. Kartportalen i NIBIO og 
hjemmesidene i Lillestrøm kommune er opp- 
datert på nye gårdsnummer.
 
Produsentnummer
Ny kommune og nytt fylke har gitt  nytt   
produsentnummer. Det nye fylkesnummeret for 
Viken er 30 og kommunenummeret for  
Lillestrøm er 30,  derfor er de første sifrene 
3030. Alle produsenter skal i slutten av  
desember 2019 ha fått informasjon i en e-post 
fra Landbrukets Dataflyt om nytt produsent-
nummer. Der er det en link for å slå opp nytt 
produsentnummer. Passordet er det samme som 
tidligere. Dersom det er problemer med å finne 
det ny produsentnummeret, kan dere ta kontakt 
med oss på landbrukskontoret, så skal vi hjelpe 
til å finne det i landbruksregisteret.
 
Ny dyreholds-id
For produsenter som driver med storfe er det nå 
slutt med å bruke produsentnummer på øre- 
merkene for å identifisere besetningen. Mat-
tilsynet har tildelt alle storfeprodusenter et 
7-sifret nummer. Mer informasjon finner du på 
Mattilsynets nettsider her

FRA 1. JANUAR 2020

FOTO: Drenering i Sørum.

TILSKUDD TIL 
DRENERING
God drenering er avgjørende for å kunne 
øke matproduksjonen i årene som kommer. 
God drenering reduserer faren for erosjon 
fra jordbruksarealer og bidrar på den måten 
til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. 
Godt drenert jord slipper dessuten ut  
mindre lystgass enn vannmettet jord.

Hvem kan søke?   
Foretak som eier eller leier jordbruks- 
areal som tidligere er grøftet kan søke om 
tilskudd til drenering. Planerte arealer 
som tidligere ikke er grøftet, kan også få 
tilskudd. Systematisk grøfting innvilges 
med 2.000 kroner per dekar. Enkeltgrøfter 
og avskjæringsgrøfter gis 30 kroner per 
løpemeter grøft begrenset oppad til 2.000 
kroner per dekar. Arbeidsfristen er 3 år.

Hvordan søke?   
Det er ingen søknadsfrist og søknader 
behandles fortløpende. Tiltaket skal 
ikke starte opp før tilskudd er innvilget. 

Du søker tilskudd på:  
elektronisk søknadsskjema i Altinn. 

Mer informasjon om ordningen og faglig 
veiledning finner du på:  
Landbruksdirektoratet.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/ny_identifikator_i_landbruket.35262-29
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


UTBETALING AV    
PRODUKSJONSTILSKUDD
OG REGIONALE MILJØTILSKUDD

Produksjonstilskudd utbetales: 
19. februar

Regionalt miljøtilskudd utbetales: 
12. mars
Oppslutningen har økt og satsene på forurensnings-
ordningene er redusert med 16%. Kulturlandskaps-
satsene er holdt konstant.

Les mer om oppslutningen og satser her.

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/01/god-miljoinnsats-i-landbruket-i-oslo-og-viken/


Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer 
i mars en workshop om jakt og jaktopple-
velser som næring.

Som et ledd i oppfølgingen av handlingspla-
nen for næringsutvikling basert på høstbare 
viltressurser, arrangerer Innovasjon Norge 
og Skogkurs en workshop/fagdag om jakt og 
jaktopplevelser som næring.

Workshopen arrangeres 18.-19. mars på Biri, 
og vil være særlig interessant for rettighets-
havere og andre som ønsker å utvikle jakt og 
jaktopplevelser som næring.

Tittel for samlingen er ”Jakt og jaktopplevelser 
som næring – stort potensiale, men lykkes vi?’”. Det 
tas utgangspunkt i situasjonen i dag, og sammen 
med deltakerne er målet å komme frem til gode 
tiltak og forslag til løsninger, for å kunne ta ut 
potensialet som ligger i økt næringsutvikling 
basert på høstbare viltressurser.

DATO: 18.-19. mars 2020
STED: Honne Hotell og Konferansesenter

Frist for påmelding er 21. februar 2020.

WORKSHOP OM JAKT OG JAKTOPPLEVELSER SOM NÆRING

FOR MER INFO.

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
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https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/workshop-om-jakt-og-jaktopplevelser-som-naring/
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/

