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TILSKUDD TIL      
SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket 2021-2025 ble vedtatt av Hoved-      
utvalg for miljø- og samfunn i møte 09.12.2020. Tiltaksstrategien er vedlagt. 

Hvis du eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruks-
produksjon, kan du søke om tilskudd til tiltak som reduserer forurensningen fra jordbruket 
eller fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap. 

Du kan søke om tilskudd til: 

PRIORITET: FORURENSNING: NATUR- OG KULTUR-                 
LANDSKAPSTILTAK: 

1 Utbedring av hydrotekniske anlegg

Sikring av utløp

Avskjæringsgrøfter mot utmark

Planleggings- og tilretteleggings- 
prosjekter 

Inngjerding av gamle kultur- og           
ravinebeiter

Restaurering av gårdsbrønner/dammer

Fjerning av piggtråd 

2 Sikring av bekkekant/planerings-
skråning 

Etablering og vedlikehold av fang-
dam/flomdam

Etablering av vegetasjonssone mot 
vassdrag

Gjenåpning av bekkelukking 

Tiltak for å tilrettelegge for åkerriksa

Etablering av områder for pollinerende 
insekter 

Bekjempelse av svartelistearter 

Elektroniske gjerdeløsninger 

3 Redusert tap av plantevernmidler – 
biobed

Tiltak mot avrenning fra utekve 
/ foringsplasser/lager for fast              
strøblandet gjødsel 

Dekke over eksisterende gjødselkum 

Skjøtsel av gamle alléer/enkelttrær

Rydding/vedlikehold av turstier/turveier 
i innmark/kulturlandskapet

Skjøtsel av gamle hageanlegg

Restaurering av bygninger 

Den som leier areal må ha skriftlig godkjenning fra eier. Det innvilges normalt ikke tilskudd 
til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført. Søknaden skal inneholde kostnadsover-
slag, prosjektbeskrivelse, kart og gjerne bilder. 

Informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du her.

SØKNADSFRIST:
1. mars 2021

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil


PÅMELDING:   
landbruk@lillestrom.kommune.no  
(oppgi navn, mobil og e-postadresse)

PÅMELDINGSFRIST:               
1. mars 2021
Deltakerlenke sendes deg på e-post 
dagen før. Gratis arr.

ARRANGØR:   
Skogselskapet i Oslo og Akershus 
Lillestrøm kommune

DIGITAL 
SKOGKVELD

Bli med på webinar om skogfond og 
ungskogpleie, og få siste nytt om  
prioriterte tiltak og tilskudd.

Hør mer om:

• Fordelene ved bruk av skogfond

• Hva skogfond kan brukes til?

• Trender og utvikling

• Hvorfor ungskogpleie?

• Hvordan be om refusjon og søke 
tilskudd elektronisk?

Skogselskapet, Statsforvalteren og      
kommunen kommer - kommer du? 

ONSDAG 3. MARS                
KL. 18.30-20.30

JORDLEIE
Som eier av jord kan du velge å oppfylle 
driveplikten ved bortleie. Ved utleie av 
jord er det fortsatt du som står ansvarlig 
for at den drives. Det betyr at kommunen 
forholder seg til deg hvis driveplikten ikke 
ivaretas. 

Leiekontrakten må:

• Ha en varighet på minst 10 år av gangen
• Være skriftlig
• Føre til driftsmessige gode løsninger

Kommunen skal ha kopi av leiekontrakten. 

Landbruksdirektoratet har laget en veiledning 
for hvordan du sender melding om utleie av 
jord. Den finner du her.

Du kan søke om lemping av krav til varighet, 
for eksempel hvis jorda skal leies bort til pro-
duksjoner som krever vekstskifte. 

I løpet av 2021 vil kommunen gå gjennom jord-
leieavtalene for jordbruksareal i kommunens 
eie. Dette for å klargjøre hva slags arealer 
dette er (beliggenhet, jordkvalitet, grøftetilstand 
osv) og kriterier for valg av leietaker.  

FOTO: Christian Wangberg.

mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/melde-om-utleie-av-jord


SMÅ OG STORE  
TERRENGENDRINGER 
KAN FÅ STORE  
KONSEKVENSER

NYE EROSJONS-      
RISIKOKART
20. januar lanserte NIBIO to nye  
erosjonsrisikokart som viser estimert risiko 
for både flateerosjon og drågerosjon på 
jordbruksareal. Flateerosjonskartet viser 
risiko for erosjon på jordoverflata og jordtap 
gjennom drensrør. Drågkart viser risiko i 
søkk og forsenkninger. 

De nye kartene skal brukes ved neste 
RMP-søknad og det er laget et eget til-
skuddskart med 6 erosjonsrisikoklasser:

erosjonsrisikoklasse 1   
erosjonsrisikoklasse 1 med mye dråg   
erosjonsrisikoklasse 2   
erosjonsrisikoklasse 2 med mye dråg   
erosjonsrisikoklasse 3    
erosjonsrisikoklasse 4  

Mye dråg er - 10 m dråg/dekar jordsmonns-
flate og/eller 100 m dråg per jordsmonns-
flate.

Les mer om nye erosjonsrisikokart på  
NIBIO.

Du finner de nye kartene på Kilden og  
Gårdskart

SØKNAD OM   
PRODUKSJONSTILSKUDD

Foretak med husdyr kan søke Del 1 av 
søknad om produksjonstilskudd fra  
1. mars. Dette er også telledato. 

SØKNADSFRIST:   
15. mars 2021

Det er mulig å endre opplysninger i 
søknaden til 29. mars. 

Les mer om produksjonstilskudd og av-
løsertilskudd i jordbruket på nettsidene 
til Landbruksdirektoratet - her.  

FOTO: Christian Wangberg.

REGIONALE MILJØKRAV
Forskrift om regionale miljøkrav kom-
mer på høring sommeren 2021. Dette 
innebærer forslag på endringer av 
miljøkrav for områder som allerede har 
miljøkrav, og innføring av miljøkrav i 
nye områder.

• Nye regionale miljøkrav fastsettes 
01.01.2022

• Nye regionale miljøkrav gjelder fra 
01.01.2023

Skredet i Gjerdrum minner oss på nytt om at 
alle må være varsomme ved terrengendring, 
fylling og fjerning av masser. Jord- og skog-
bruksarealene i kommunen er i all hovedsak 
under marin grense, hvor det er forekomster 
av kvikkleire. Sikkerhet og grunnforhold skal 
vurderes i alle tiltak, enten de er store eller 
små. 

Du kan lese mer her

https://www.nibio.no/nyheter/ny-erosjonsmodell-gir-endret-beregning-av-erosjonsrisiko?fbclid=IwAR0WCoMbBauE2ZZSPTz7cZTSCUs9Q7sYgEMeDLpeu4i4aSR89Zmqr0rdoKU
https://kilden.nibio.no/?topic=jordsmonn&X=6652269.61&Y=286204.10&zoom=6.010432680207249&lang=nb&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75,1&layers=jm_dekning&catalogNodes=1171
https://gardskart.nibio.no/search
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2021/Kvikkleire-i-lillestrom-kommune/


TILSKUDD TIL DRENERING AV    
JORDBRUKSJORD (GRØFTETILSKUDD)
Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter, som økte avlinger, bedret 
jordstruktur og mindre klimagassutslipp. Med et endret klima med flomregn og et mer 
ustabilt vær, vil systematisk grøfting også kunne redusere avrenning av jordpartikler og 
næringsstoffer ut i vann og vassdrag.

Vilkår for tilskudd:

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

2. Søknaden må være godkjent før   
grøftingen starter.

3. Det kan gis tilskudd til foretak som er eier 
eller leier av jordbruksareal.

4. Det er tre års arbeidsfrist.

Hvordan søke

Søknader skal sendes inn digitalt med innlog-
ging 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 sammenhengen som et mindre privat 
tiltak og staten dekker alle utgifter til   
arkeologiske undersøkelser.

Mer info om drenering finner du på:  
Landbruksdirektoratets infoside om drenering

Tilskudd til drenering av jordbruksjord utgjør 2.000 kroner per dekar for systematisk grøfting. Ved 
annen grøfting (usystematisk) er tilskuddssatsen 30 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad 
til 2.000 kroner per dekar berørt areal.
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https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord


Skogeiere oppfordres til å søke om skog-
fond og tilskudd digitalt. Tilskudd til  
nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
(NMSK) 2021 er ikke klart ennå. Kommu-
nen vil informere om tilskuddsatser så 
fort dette foreligger.

For å få utbetalt midler fra fondet sendes  
refusjonskrav til kommunen. Dette kan skog- 
eier først gjøre etter at tiltaket er gjennomført 
og investeringen er betalt.

Refusjonskravet må sendes kommunen  
senest et år fra utgangen av det kalenderåret 
investeringen ble gjennomført og betalt. 

Skogeiere oppfordres til å søke om skogfond 
digitalt via skogfondssystemet på Altinn. Les 
mer om hvordan her, se også instruksjonsfilm. 

Skogeiere som ønsker å søke om skogfond på 
papir eller e-post, må fylle ut skjema og sørge 
for at opplysninger er utfylt og korrekt, samt 
legge ved nødvendig dokumentasjon. Ufull-
stendige papirsøknader og/eller vedlegg vil bli 
sendt i retur til skogeier for korrekt utfylling. 

Søknader som leveres på papir eller sendes 
på e-post vil få lengre behandlingstid, da det 
tar tid å registrere og legge inn søknad og 
tilhørende vedlegg.

• For utbetaling som gjelder skogkultur som 
planting, ungskogpleie m.m., benyttes 
skjema LDIR-909 Utbetaling fra skogfond 
og søknad om tilskudd til skogkultur.

• For utbetaling til diverse andre formål som 
veivedlikehold, veibygging, skogforsikring 
m.m., benyttes skjema LDIR-907 Utbeta-
ling fra skogfond til diverse formål. 

• For utbetaling som gjelder skoggjødsling 
eller grøfterensk, benyttes skjema LDIR-
910 Utbetaling fra skogfond og søknad 
om tilskudd til grøfting og gjødsling.

HUSK Å REGISTRERE 
SKOGSKADER NÅ
I vinter har snø og kraftig vind gjort 
stor skade på skogen flere steder i 
landet. Nå er det viktig at skadene 
registreres raskt.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
oppfordrer skogfolket til å registrere snø- 
og vindskader på Skogskader.no. På få 
minutter kan man legge inn rapport med 
kartfestet skadested som et punkt eller 
et område. Dette legges direkte inn på 
kart.

NIBIO er spesielt opptatt av at de omfat-
tende snøbrekk-skadene de siste ukene 
blir registrert i sin database for skog- 
skader. Dette har stor betydning for 
videre oppfølging av skogskadegjørere 
som kan øke på grunn av brekkskadene.

Mer informasjon om registrering av 
skogskader finnes her.
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SKOGFOND

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/refusjonskrav-for-utbetaling-fra-skogfond?openStep=9fdc3c69-4bdd-474d-af41-0257d0d1ce21-1
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-909_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20og%20s%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20skogkultur..pdf
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-909_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20og%20s%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20skogkultur..pdf
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-907_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20til%20diverse%20form%C3%A5l.pdf
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-907_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20til%20diverse%20form%C3%A5l.pdf
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-910_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20og%20s%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20gr%C3%B8fting%20og%20gj%C3%B8dsling.pdf
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-910_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20og%20s%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20gr%C3%B8fting%20og%20gj%C3%B8dsling.pdf
file:///C:/Users/eleg01/Downloads/LDIR-910_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20og%20s%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%20gr%C3%B8fting%20og%20gj%C3%B8dsling.pdf
https://skogskader.nibio.no/skadeform
https://www.nibio.no/nyheter/husk-a-registrere-skogskader-na


TILSKUDD TIL GJØDSLING,   
TETTERE PLANTING OG 
SUPPLERINGSPLANTING 
2021

Også i år er det satt av en nasjonal tilskudds-
ramme til klimatiltak i skogbruket. Dette gjelder 
tiltakene tettere planting, suppleringsplanting og 
gjødsling av skog.

Tilskuddsatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen 
og forventet aktivitet. Dersom søknadsmengden blir 
større enn tildelingen, kan satsene bli redusert.

TILSKUDDSSATSER I 2021

Gjødsling:
Inntil 40 % tilskudd. Les mer om forutsetninger og 
vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her.

Tettere planting ved nyplanting:
Inntil 60 % tilskudd. Les mer om forutsetninger og 
vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her.

Suppleringsplanting:
Inntil 30 % tilskudd. Les mer om forutsetninger og 
vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her.

SØKNADSFRISTER:

• Gjødsling av skog:
         15. september

• Tettere planting ved nyplanting:         
 1. august (vårplanting)

         7. november (høstplanting)

• Suppleringsplanting:
         1. august (vårplanting)
         7. november (høstplanting)

For seint innkomne søknader vil
ikke bli tildelt tilskudd.

GÅR DU MED  
VEIPLANER?

LANDBRUKSDIREKTORATET 
I NY DRAKT

Landbruksdirektoratet har fått ny 
nettside som skal være utviklet 
med utgangspunkt i brukernes 
behov og tilfredsstille statlige krav 
til universell utforming.

Gjør deg kjent med ”nye” Ldir på:
landbruksdirektoratet.no

JA, da vil vi på Landbruk veldig 
gjerne høre om det!

Grunnen til det er at tilskudd til 
vei fordeles kommunevis med ut-
gangspunkt i de prosjektene vi har 
registrert inn året før tildeling. Ingen 
prosjekter, ikke tilskudd.

MEN, før du begynner å tenke 
tilskudd for nybygging eller ombyg-
ging av eksisterende skogsvei må 
du søke kommunen om godkjen-
ning. Det skal blant annet foreligge 
en byggeplan som kommunen 
har godkjent før anleggsarbeidet 
igangsettes.

For mer info:
Søke om bygging av landbruksvei
Tilskudd til veibygging i skog

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/soknad-om-bygging-av-landbruksvei?openStep=7fbdbdca-2195-40c9-bd51-a04f7a0d76eb-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-veibygging-i-skog


Haldenvassdraget
vannområde

WEBINAR:  
GOD ØKONOMI OG 
PRAKSIS I LANDBRUKETS 
MILJØORDNINGER  

Hvordan kan bonden få best mulig økonomi ut av 
miljøtiltakene i landbruket, praktisk drift og bidra til et bedre 

vannmiljø?

15.februar 2021 - 12.00 til 14.30

Overordnet effekt av de viktigste RMP-tiltakene ved NIBIO 
Norsk Landbruksrådgiving legger frem praktiske og tekniske 
eksempler på et utvalg av tiltak med økonomi i fokus:
 - Direktesåing 
 - Fangvekster 
 - Grasdekte vannveier og kantsoner i åker 
Oppslutning om miljøtiltak og orientering om miljøkrav ved 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Arrangementet er gratis! 
Meld din interesse

Landbruksdirektoratet har laget en oversikt 
over de viktigste tingene å huske på som 
ny skogeier, hvem som gjør hva, hvor du 
finner mer informasjon m.m.  

Ta en kikk her.

NY SKOGEIER

Meld din interesse!

NASJONAL STRATEGI FOR 
URBANT LANDBRUK

Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en 
nasjonal strategi for urbant landbruk.

Les hele strategien her (pdf).

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ny-skogeier?resultId=0.0&searchQuery=ny+skogeier
https://ost.nlr.no/kalender/god-oekonomi-og-praksis-i-landbrukets-miljoeordninger/
https://www.regjeringen.no/contentassets/4be68221de654236b85b76bd77535571/207980-strategi-for-urbant-landbruk-web.cleaned-1.pdf


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

Det er fortsatt påbudt med hjemmekontor i 
Lillestrøm kommune. Avd. landbruk fortset-
ter derfor med dette inntil videre. Men vi kan 
treffes både på telefon og e-post.   

Kontaktinfo avd. Landbruk finner du her.

KORONAtidNoen punkter kan det imidlertid være lurt å 
tenke på allerede nå:  

• Ved bruk av flyfoto på Gårdskart kan du 
finne areal som er markert som fulldyrka 
jord, men som ikke er i drift.

• Husk at jordprøvene ikke skal være eldre 
enn 4-8 år, se Forskrift om gjødslingsplan-
legging, § 3, pkt. 3.

• Du kan bruke tilskudd til avløsning ved 
ferie og fritid til arbeidsoppgaver ut over 
vanlig fjøsavløsning (saueklipping, klauv-
skjæring), les mer om dette i  
søknadsveiledningen. 

SØKNAD OM REGIONALE 
MILJØTILSKUDD
Kommunen har behandlet 203 søknader 
om tilskudd til regionale miljøtiltak og 1 
søknad om tilskudd til organisert   
beitebruk. Utbetalingen skal skje innen 
12. mars. 

Oppsummering av regionalt miljøtilskudd og 
produksjonstilskudd 2020: 

• Totalt kornareal: 85 880 dekar
• Av disse ble 44 588 dekar (52 %) ikke 

jordarbeidet høsten 2020
• Grasareal: 23 263 dekar
• Potetareal: 619 dekar
• Direktesådd høstkorn: 6 006 dekar  

(36 foretak)
• Grasdekt vannvei: 9 970 meter 
• Grasdekt kantsone: 29 000 meter 

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG   
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID

Kommunen har behandlet 283 søknader. Forventet utbetaling av tilskudd er 
17. februar. Før søknadsfristen 15. oktober 2021 vil kommunen komme tilbake 
med informasjon om ordningen. 

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/landbrukskontoret/
https://gardskart.nibio.no/search
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791?q=gj%C3%B8dslingsplanlegging
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791?q=gj%C3%B8dslingsplanlegging
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning/9.avlosning

