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Det er utarbeidet forslag til ny  
klimastrategi for Lillestrøm kommune. 
Klimastrategien foreslår strategier og 
virkemidler for kommunens arbeid med å 
nå lavutslippssamfunnet. Klimastrategien 
er en temaplan som ikke sendes på en 
formell høring, men kommunen ønsker 
fortsatt innspill fra ulike interessenter for 
å gjøre klimastrategien så god som mulig. 

Forslag til klimastrategi etter førstegangs-     
behandling i Formannskapet 3. mars 2021 
finner du her. 22. mars ble det arrangert et 
digitalt innspillseminar. Opptak av seminaret er 
tilgjengelig her. 

Kommunen ønsker innspill på de overordnete 
målene, den strategiske tilnærmingen og på 
tiltak som bør prioriteres i det kommunale  
klimaarbeidet. Innspillene skal innarbeides i 
den endelige klimastrategien som legges fram 
for kommunestyret i juni og tas med i det  
videre arbeidet med handlingsplaner.

FRIST FOR Å KOMME MED INNSPILL: 
19. april 2021
Innspill kan sendes som e-post til  
postmottak@lillestrom.kommune.no og merkes 
med: “Klimastrategi, <navn på avsender>, sak 
20/01234”. Spørsmål kan rettes til   
oyvind.wahl@lillestrom.kommune.no

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

Lillestrøm kommune har fått tildelt 3,2 millioner kroner i 
SMIL-midler for 2021. Det er midler igjen etter søknadsfristen 
og derfor fortsatt mulig å sende inn søknad.

Retningslinjer, søknadsskjema og prioriteringer for ordningen 
finner du i Landbruksnytt 1-2021 side 2. Ta kontakt om du har 
spørsmål.

KLIMASTRATEGI FOR 
LILLESTRØM KOMMUNE

F
O

TO
: C

h
ri

st
ia

n
 W

an
gb

er
g.

https://www.lillestrom.kommune.no/contentassets/d939ef25233949ec81651166e2f741df/forslag-til-klimastrategi-for-lillestrom-kommune.pdf
https://lillestrom.kommunetv.no/archive/848
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:oyvind.wahl%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/landbruk/landbruksnytt---magasinet/landbruksnytt-nr.-1---2021.pdf


Det er et krav at gårdsbruk som har rett 
til produksjonstilskudd skal utarbeide en 
gjødslingsplan før vekstsesongen. 

Utgangpunktet er at alle skal ha en årlig   
gjødselplan med et kart som tydelig viser  
skifteinndelingen. Planen skal settes opp  
skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis 
for hvert enkelt skifte:

•	 Jordbruksareal i dekar.
•	 Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, 

kalium og moldinnhold.
•	 Forgrøde (dvs. fjorårets vekst).
•	 Årets vekst.
•	 Forventa avlingsnivå per dekar.
•	 Årets gjødslingsbehov for nitrogen, 

fosfor og kalium per dekar.
•	 Husdyrgjødsel, slam og annen  

organisk gjødsel:
- Type.
- Mengde per dekar og antatt sprede- 
 tidspunkt.

•	 Mineralgjødsel:
- Type.
- Mengde per dekar og antatt sprede- 
 tidspunkt.

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter  
følgende kriterier:

•	 Jordprøveresultat for fosfor, kalium 
og moldinnhold.

•	 Vekst og gjødslingsnormer for  
distriktet.

•	 Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter 
eller anslåtte erfaringer for hvert  
enkelt skifte.

•	 Forgrøde.

GJØDSLINGSPLAN

Gjødselplanen skal justeres hvis vekst-  
forholdene avviker for de forutsetningene som 
var når gjødselplanen ble laget.

Foretak som har enkel driftsform, liten varia-
sjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform kan 
søke om flerårig gjødselplan, dvs. inntil 5 år. 
Typiske eksempler er ensidig kornproduksjon 
eller ensidig husdyrhold. For foretak som har 
husdyr er det et krav om årlig gjødselplan hvis 
foretaket overstiger 5 gjødseldyrenheter. 

Her finner du:    
Forskrift om gjødslingsplanlegging.

Jordprøver: 
Jordprøver skal tas hvert 4. til 8 år. Esker til 
jordprøver og jordbor fås ved henvendelse til 
landbruk@lillestrom.kommune.no 
  
For mer informasjon - se Eurofins

Oppskrift på uttak av jordprøver

Bestillingsskjema

Manglende eller mangelfull gjødslingsplan gir 
avkortning i produksjonstilskudd og regionalt 
miljøtilskudd.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/
https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/2856707/uttak-jord-landbruk.pdf
https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/2856466/bestill-jord.pdf


SØK MIDLER FRA 
LILLESTRØM KOMMUNES 
ULVEFOND
Lillestrøm kommunes ulvefond skal  
benyttes til å medfinansiere fysiske tiltak 
som kan bidra positivt 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 rovdyravvisende 
gjerder for beitedyr er det et krav at de følger 
standard fastsatt av Miljødirektoratet, og at det 
ikke dekkes av andre statlige tilskudds-  
ordninger.

Alle søknader sendes til Lillestrøm kommune, 
avdeling landbruk. Søknad kan sendes med 
e-post til landbruk@lillestrom.kommune.no 
eller med vanlig post til: Lillestrøm kommune 
Avdeling landbruk, Postboks 313, 2001 Lille-
strøm. Merk søknaden med Ulvefond D47019.

SØKNADSFRIST:    
15. mai 2021
Mer info finner du på Lillestrøm kommunes 
innbyggerportal www.lillestrom.kommune.no
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TILSKUDD TIL   
DRENERING AV  
JORDBRUKSJORD
Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
utgjør 2.000 kroner per dekar for sys-
tematisk grøfting. Ved annen grøfting  
(usystematisk) er tilskuddssatsen 30  
kroner per løpemeter grøft, begrenset 
oppad til 2.000 kroner per dekar berørt 
areal. 
  
Vilkår for tilskudd: 

•	 Det gis bare tilskudd til tidligere 
grøftet jord, men planerte arealer 
som ikke tidligere er grøftet kan få 
tilskudd.  

•	 Søknaden må være godkjent før 
grøftingen starter. 

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

•	 Det er tre års arbeidsfrist. 

Hvordan søke: 
Søknader skal sendes inn digitalt med 
innlogging via ID-porten/Altinn.

Søknadsskjema finner du her.

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

Den første felles handlingsplanen for skog-
bruket i Oslo og Viken er nå lansert. 

Planen har fokus på skogbrukets bidrag til 
å møte klimautfordringene og samtidig gi
verdiskaping i næringskjeden.

Last ned handlingsplanen.

HANDLINGSPLAN FOR   
SKOGBRUK I OSLO OG VIKEN 
2021-2025

mailto:Landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/2021/sok-midler-fra-lillestrom-kommunes-ulvefond/
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
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/3335900d903b49c0bc3953b700e4908e/handlingsplan-for-skogbruk-i-oslo-og-viken-2021-2025.pdf


RMP:    

PLANLEGG TILTAK 
FØR VÅRONNA
Regionale miljøtilskudd (RMP) består 
av flere ordninger som skal stimulere 
til tiltak for å begrense forurensing og 
ta vare på verdier i kulturlandskapet. 

Miljøprogrammet gjelder for 2019 – 2022.

SØKNADSFRIST:    
15. oktober 2021
I Jordbruksforhandlingene 18. mars 2020 
ble det bestemt at klimarådgiving skal 
innlemmes som tiltak i de regionale miljø-
programmene fra 2021. Rådgivingen skal 
omfatte bondens arbeid med å redusere 
utslipp og øke opptak, samt klimatilpas-
ning. Det er ikke bestemt hvordan dette 
skal utformes og veilederen vil først inne-
holde tiltak etter at jordbruksavtalen for 
2021 er klar. Les mer her. Satser for de 
enkelte tiltak blir først vedtatt etter jord-
bruksforhandlingene.

Statsforvalteren har sendt på høring et 
forslag til endring i forskrift om regionale 
miljøtilskudd. Forslaget omfatter endring i 
§ 13 om tilskudd til soner for pollinerende 
insekter og § 30 om tilskudd til miljøavtale.

Høringsbrev og forslag til endring av for-
skriften finner du her.

HØRINGSFRIST:    
7. mai 2021

STEINSETTING OG 
ANDRE TILTAK I OG 
LANGS VASSDRAG
Planlegger du å gjøre tiltak som 
berører bekk- eller elvekant, kan det 
være du må søke tillatelse til dette 
etter Vannressursloven eller 
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Tiltak som er søknadspliktige er blant  
annet: Steinsette bekke/elvekant, opp-
rensk av bekkeløp, rette ut elve/bekke-
løp, lukke elve/bekkeløp, fjerne kant- 
vegetasjon langs bekk/elv mv. 

Det er tiltakshaver/grunneiers ansvar å 
sørge for nødvendige tillatelser. Du bør 
være ute i god tid når du planlegger tiltak 
som berører vann. Statsforvalteren har 
ansvar for tiltak på strekninger som fører 
anadrome laksefisk eller kreps. Fylkes-
kommunen har ansvaret for tiltak i vass-
drag eller deler av vassdrag som ikke 
fører anadrome laksefisk eller kreps. 

Enkelte tiltak som innebærer endringer i 
bekkeløp eller elveløp kan være konse-
sjonspliktige, og må behandles av NVE. 
Det er tiltakshaver som har ansvar for 
å informere vassdragsmyndigheten om 
tiltak som er eller kan være konsesjons-
pliktige. Tiltakshaver må sende inn en 
beskrivelse av tiltaket for at NVE kan 
vurdere konsesjonsplikten.

TEMAPLAN LANDBRUK
Hovedutvalg for miljø og samfunn 
har vedtatt at det skal utarbeides en 
temaplan landbruk. Planen skal ferdig- 
stilles innen våren 2022.

Planen skal beskrive status og trender i land-
bruket, utfordringer, mål og virkemidler. 

En handlingsplan skal synliggjøre aktuelle 
tiltak.

Viktige tema blir produksjon av mat og trevirke, 
jordvern og jordhelse, landbrukets miljø- og 
klimainnsats, næringsutvikling mv.

Har du innspill til planarbeidet, så kontakt oss 
gjerne på landbruk@lillestrom.kommune.no 
eller på telefon 92 85 66 12.

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/2021/05/horing-av-endring-i-rmp-forskriften-for-oslo-og-viken/?utm_source=nyhetsbrev
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=


TILSKUDD TIL GJØDSLING, 
TETTERE PLANTING OG 
SUPPLERINGSPLANTING 
2021 

Også i år er det satt av en nasjonal til-
skuddsramme 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 2021:  

Gjødsling: Inntil 40 % tilskudd. Les mer om 
forutsetninger og vilkår, og finn lenke til søk-
nadskjemaet 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) og    
7. november (høstplanting)   

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

For seint innkomne søknader vil ikke bli tildelt 
tilskudd.

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 For alle eiendomsstørrelser 20% 75 kr/daa

*Tilskudd til ungskogpleie gjelder hogstklasse II (foryngelse). Middelhøyde etter tiltak skal være maksimalt 10 m.

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET
Formålet med ordningen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er å stimulere til økt verdi-
skaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv 
og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

TILSKUDDSSATSER VIDEREFØRES I 2021:

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


Skogeiere oppfordres til å søke skogfond 
og tilskudd digitalt via skogfond- 
systemet på Altinn.

Les mer om hvordan - her (instruksjonsfilm).

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

Skogeiere som ønsker å søke om skogfond på 
papir/e-post må fylle ut følgende skjema:

• 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.

Søknader som leveres på papir/e-post har 
lengre behandlingstid.

GÅR DU MED VEIPLANER?

SKOGFOND

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

Tilskudd til vei fordeles kommunevis med 
utgangspunkt i de prosjektene kommunen 
har registrert inn året før tildeling. Det vil si, 
ingen prosjekter, ikke tilskudd.

MEN, før du begynner å tenke tilskudd for 
nybygging eller ombygging av eksisterende 
skogsvei må du søke kommunen om god-
kjenning. 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

LAST NED
presentasjonene fra den

digitale skogkvelden 3. mars

Tema:
skogfond / ungskogpleie

status og aktivitet
søke skogfond / tilskudd 2021

TILSKUDD TIL   
MILJØTILTAK I SKOG

Tilskudd til miljøtiltak i skog videre- 
føres nasjonalt med 8 mill. kr.

HVA KAN DU SØKE TILSKUDD TIL:
Skjøtselstiltak: Merkostnader eller tap ved 
gjennomføring av tiltak for å ivareta og 
utvikle miljøverdier.

Langsiktig bevaring: Delvis dekning av  
økonomisk tap knyttet til bevaring av  
spesielle miljøverdier, der hensyn til disse 
krever at skogeier avstår fra hogst eller 
legger om skogdriften.

Villmarkspregede områder: Dekning av 
merkostnader ved skogdrift for å unngå 
veibygging som vil redusere villmarks- 
pregede områder.

SØKNADSFRISTER:   
1. september og 1. november

Les mer om ordningen på:   
Landbruksdirektoratet

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://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
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/landbruksnytt/digital-skogkveld/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog


SKOGBRANNPLAKATER
Vil du bistå brannvesenet med å henge opp 
skogbrannplakater, så kan plakater lastes 
ned fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap.

Dersom du ønsker å få plakater laminert er Synnøve 
på Landbruk behjelpelig med det. Ta kontakt på:
Telefon 63 86 98 42, evt. e-post. 

Fra 15. april til  
15. september er det 
bålforbud.

I denne perioden er 
hovedregelen at det 
ikke er lov å tenne 
bål eller grill i skog og 
utmark.

Fra fjorårets plakatrunde i Lillstrøm 
kommuneskog. - Vi bruker skogen mer 
enn noen gang. Vær med å informer 
folk om skogbrannfare, oppfordrer  
fagleder skogbruk Eli Tangen Eggum. 

BÅLFORBUD!

www.lillestrom.kommune.no

BRÅTEBRANN 
ER IKKE LOV
Bråtebrann, 
kvistbrenning og 
brenning av  
hageavfall er  
forbudt i Lillestrøm  
kommune.

Forskriften er hjemlet 
i forurensningsloven 
og har som hoved-
hensikt å forhindre 
forurensning og 
helseproblemer.

Informasjon finnes på 
kommunens  
hjemmeside.

mailto:SynnoveSkaret.Sameien%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/priser-og-utmerkelser/arkitektur-og-byggeskikkpris/
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-01-29-1644
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VIL DU DELTA I 
FORSKNINGSPROSJEKTET 
”DET GODE BONDELIV”? 

En mastergradsoppgave ved Institutt 
for folkehelsevitenskap ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), har tema bondens opplevelse av 
arbeidshverdagen sin.

Hva er fordeler og utfordringer med yrket, og 
hva gjør at en bonde trives? 

For å finne ut av dette skal heltidsbønder  
intervjues. Lillestrøm kommune er valgt ut 
som én av to kommuner.

Er du heltidsbonde og kan tenke deg å bli 
med på intervju? Intervjuet vil ta ca. én time, 
og foregå enten digitalt eller ved oppmøte. I 
tillegg til hovedveileder fra NMBU, vil dette 
skje i samarbeid med en medveileder fra 
Ruralis i Trondheim.

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om   
undersøkelsen, og om du kan tenke deg å bli 
med. Send epost til linehild@nmbu.no eller 
ring Line Hildrum på telefon 977 71 693.

FOTO: Christian Wangberg.

FUGLEINFLUENSA PÅVIST 
PÅ ØSTLANDET

Det er påvist såkalt høypatogen fuglein-
fluensa i Norge, og innført portforbud for 
fjørfe. Fugleinfluensaen er først og fremst 
en risiko for fugler, og ikke for mennesker. 
Det er viktig å rapportere om syk eller død 
fugl til Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00, og 
ikke berøre fuglene.

For mer info se Mattilsynet.

MORK SKOG ØSTRE
TILHØRENDE LILLESTRØM KOMMUNE:

ELGJAKT 2021
Lillestrøm kommune lyser ut elgjakt i
kommuneskogen Mork Skog Østre for
2021.

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. Jakt- 
laget som får tildelt jakta må derfor innrette seg 
etter de regler og forpliktelser som settes av 
elgvaldet.

Fellingskvote for høstens jakt bestemmes 
under kvotefordelingsmøtet i storvaldet som 
gjennomføres nærmere jakta. Kun jaktlag til- 
hørende tidligere Sørum kommune kan søke. 

Det vises ellers til regler på:   
lillestrom.kommune.no.

SØKNADSFRIST:
11. juni 2021

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

Jakttildeling skjer ved trekning, gjennomført 
rett i etterkant av søknadsfristen. Alle lag som 
har levert søknad underrettes om resultatet av 
trekningen.
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FOTOKONKURRANSE
RETNINGSLINJER FOR    
FOTOKONKURRANSEN:

• Innsenderen kan bare delta med  
bilde(r) han/hun selv har tatt.

• Motivet på bildet må være fra  
Lillestrøm kommune.

• Bildet bør være av så god teknisk  
kvalitet at det kan brukes på trykk.

• FRIST FOR Å SENDE INN:  
12. november 2021

Innsenderen har selv ansvar for opphavsrett til 
bilde(r) og sørge for at avbilda personer er gjort 
kjent med og har godkjent at bilde(r) blir brukt i 
offentlighet. For bilde(r) av barn må innsender ha 
godkjenning fra foreldrene om bildet/bildene skal 
være med i fotokonkurransen.

Alle bildene blir automatisk offentlige ved
innsending til konkurransen, og vil kunne bli brukt i 
digitale artikler, trykksaker og sosiale medium av
Lillestrøm kommune, eksempelvis Temaplan 
landbruk, Landbruksnytt m.m. Slik bruk vil skje 
vederlagsfritt, men fotografen vil bli navngitt.

PREMIER: Beste bilde vil bli premiert med 
gave fra lokalt gårdsutsalg.

JURY: Bildene vil bli vurdert av en jury bestå-
ende av Avd. landbruk og kommunikasjon.

Avd. landbruk arrangerer foto- 
konkurranse. Den er åpen for alle. Du 
trenger ikke ha avansert fotoapparat 
eller mye kunnskap om fotografering for 
å delta, mobilkamera fungerer. Bli med!

SLIK DELTAR DU:
Send bilde(r) på e-post til
landbruk@lillestrom.kommune.no med  
følgende opplysninger:

• Navn og mobilnr på fotograf
• Hvilket tema motivet har
• Hvor bildet/bildene er tatt

Bildet skal inneha et eller flere av følgende 
tema: Næringsaktivitet i jordbruket/husdyrbru-
ket/skogbruket. Tilleggsnæringer, tiltak mot 
forurensing og klimatiltak i landbruket. Land-
brukets kulturlandskap. De ”små øyeblikk” fra 
landbrukslivet; på jordet og i skogen.
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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

GOD VÅRONN!
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Forslag til langsiktig arealstrategi og plan-
program for kommuneplanens arealdel 
for Lillestrøm kommune er på høring.

Kommuneplanens arealdel er kommunens 
overordnede styringsverktøy for utbygging og 
vern av arealer. Langsiktig arealstrategi gir de 
viktigste prioriteringene for framtidig arealbruk, 
og vil gi grunnlag for videre arbeid med ny  
arealdel for Lillestrøm kommune. Plan-  
programmet beskriver føringer, status/  
utfordringer, utredninger, medvirkning og fram-
drift for planarbeidet. 

FRIST FOR HØRINGSINNSPILL:  
20. mai 2021
Merk innspillet med saksnummer 20/61591.

Les hele saken på:    
www.lillestrøm.kommune.no

VARSEL OM OPPSTART HØRING AV:

LANGSIKTIG AREAL-
STRATEGI OG FORSLAG 
TIL PLANPROGRAM FOR 
KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL

Utsnitt fra Strategisk kart, Lillestrøm.
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