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BLI MED Å PLANTE TRÆR LANGS 
VASSDRAGENE
Er du grunneier innenfor vannområde Øyeren og har en bekk eller elv som renner i 
tilknytning til dyrka mark? Vannområde Øyeren har fått tilskuddsmidler fra Miljø- 
direktoratet til å kjøpe inn planter, som skal deles ut gratis til grunneiere som kan tenke 
seg å plante langs vassdrag. I tillegg kan du søke tilskudd fra kommunens SMIL-ordning 
til utplantingen. Dette betyr at du nå har mulighet til å gjøre en stor miljøinnsats, uten å 
få utgifter til verken trær eller planting.

Dersom du synes dette høres interessant ut, ikke nøl med å ta kontakt med oss på:  
landbruk@lillestrom.kommune.no. Her finner du kart over vannområde Øyeren.

Hvorfor er det så viktig med busker og trær mellom åker og vassdrag?   

Kantvegetasjon med busker og trær langs vassdragene våre har mange positive effekter:

• Kantvegetasjonen reduserer faren for utrasing og erosjon, og kan virke flomdempende.

• Kantvegetasjonen fanger opp næringsstoffer og plantevernmidler som ikke   
bør havne i vassdraget. 

• Kantsoner langs vassdrag er viktige leve-
områder for svært mange dyre- og plantear-
ter. Den tette vegetasjonen gir blant annet 
hekkeplasser og skjul for fugler.

• Trær og busker skaper skjul for fisk.  
Skygge er viktig for vanntemperaturen.  
Flere fiskearter trives best med skygge og 
ikke for varmt vann. Skygge og kaldere 
vann vil også begrense uønsket algevekst i 
vannet.

• Kantsoner er viktig næringskilde for  
insekter, fisk og krepsdyr.

• Sammenhengende kantsoner er naturlige 
vandrings- og spredningskorridorer for 
mange arter.

• Kantvegetasjon skaper variasjon og gir et 
fint landskap.

• En naturlig kantvegetasjon med busker og 
trær gjør at det blir vanskeligere for  
svartelistede arter, som for eksempel  
kjempespringfrø, å etablere seg.

• Vegetasjon er positivt i forhold til klima og 
CO2-lagring.

FOTO: Ragnhild Aasgaard Lystad.

mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.vann-nett.no/portal/#/area/5107-07/SubUnitID


BEDRIFTSUTVIKLINGSPRISEN 
I LANDBRUKET 2021

Innovasjon Norge (IN) deler hvert år 
ut Bedriftsutviklingsprisen i land- 
bruket, både regionalt og nasjonalt. 
Nå er det igjen tid for å finne  
kandidatene som skal kjempe om 
årets pris!

Har du startet, eller kjenner du noen som 
har startet vellykket næringsvirksomhet 
med basis i landbrukets og bygdenes  
ressurser? Da kan det være 300.000 kro-
ner å hente i Innovasjon Norge. Innovasjon 
Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en 
landbruksbasert virksomhet som har frem-
hevet seg på ulike områder i hvert fylke. 
De fylkesvise vinnerne går videre til den 
nasjonale kåringen der vinneren mottar 
250.000 kroner.

Målgruppe: Vi søker bedrifter eller  
personer med næringsvirksomhet som har 
basis i landbrukets og bygdenes ressurser. 

Kandidatene vurderes etter følgende 
kriterier:

•	 Bærekraft:

o Økonomisk resultat/lønnsomhet

o Sosialt som sysselsetting og 
ringvirkninger i lokalsamfunnet

o Miljømessig som utnyttelse av 
lokale ressurser, fremme av lokal 
kultur og reduserte utslipp

•	 Innovasjon/nyskaping

PÅMELDINGSSFRIST:   
15. juni 2021

Les mer om Bedriftsutviklingsprisen i land-
bruket 2021 (innovasjonnorge.no). Her 
finner du også det elektroniske søknads- 
skjemaet som skal benyttes ved inn- 
melding av kandidater! 

EKSTRAORDINÆRT 
TILSKUDD TIL   
VÅRPLANTING
Det er, som i fjor, innført et ekstra-  
ordinært tilskudd for all skogplanting 
våren 2021. 

Tilskuddet er hjemlet i Midlertidig forskrift 
om tilskudd for å sikre planting av skog-
planter våren 2021, vedtatt 28. mai.  
 

• Det ekstraordinære plantetilskuddet  
omfatter all skogplanting våren 2021.  
Det vil si nyplanting, supplerings-  
planting og juletreplanting.

• Ordningen rigges på samme måte 
som i 2020, med et tilskudd på 1,50 
kr/plante (pr 10.06.21).

• Tilskuddet er rettet både mot skog- 
eierandelslagene og sentrale lands-
dekkende aktører som gjennomfører 
utplanting på vegne av skogeier, i 
tillegg til skogeiere som utfører  
plantingen selv.

Skogeiere som utfører plantingen selv, 
eller som nytter andre aktører enn de 
sentrale, får etter søknad utbetalt tilskud-
det til seg selv. Dette representerer ingen 
ny eller ekstra søknad for skogeier.  
Skogeier søker på tilskuddet sammen med 
refusjon fra skogfond gjennom Altinn.

For skogeiere som skal søke om ekstra-  
ordinært plantetilskudd, er

SØKNADSFRIST:    
1. september 2021

Les mer om ordningen på   
nettsidene til Landbruksdirektoratet.

FOTO: Ragnhild Aasgaard Lystad.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fno%2Fverktoy%2Fmulighetsomrader%2Fbiookonomi%2Fbedriftsutviklingsprisen-i-landbruket%2F&data=04%7C01%7CTorunnEngebretsen.Hoel%40lillestrom.kommune.no%7C8954c11ec578481c502308d91b6fdad2%7C6b3a1411b00c4757a457431727bbf88d%7C1%7C0%7C637570989509178673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8HymF4J9GHLAaY%2BO5GauqH19ObHsVcFWA6EN0HoL3HY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fno%2Fverktoy%2Fmulighetsomrader%2Fbiookonomi%2Fbedriftsutviklingsprisen-i-landbruket%2F&data=04%7C01%7CTorunnEngebretsen.Hoel%40lillestrom.kommune.no%7C8954c11ec578481c502308d91b6fdad2%7C6b3a1411b00c4757a457431727bbf88d%7C1%7C0%7C637570989509178673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8HymF4J9GHLAaY%2BO5GauqH19ObHsVcFWA6EN0HoL3HY%3D&reserved=0
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/1fe7b2fc9c2646148d4b2866c9b7a431/midlertidig-forskrift-om-tilskudd-for-a-sikre-planting-av-skogplanter-varen-2021.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/1fe7b2fc9c2646148d4b2866c9b7a431/midlertidig-forskrift-om-tilskudd-for-a-sikre-planting-av-skogplanter-varen-2021.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/1fe7b2fc9c2646148d4b2866c9b7a431/midlertidig-forskrift-om-tilskudd-for-a-sikre-planting-av-skogplanter-varen-2021.pdf
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/ekstraordinaert-tilskudd-for-a-sikre-planting-av-skogplanter-varen-2021-for-skogeiere


KARTLEGGING AV 
NATURTYPER 
Fra mai til oktober 2021 skal Miljø-  
direktoratet kartlegge naturtyper i 
utvalgte områder i Norge, også i Lille-
strøm kommune. Berørte grunneiere bes 
ta kontakt med Statsforvalteren hvis det 
er spesielle hensyn som bør tas på deres 
eiendom.

Målet med kartleggingen er å få på plass god 
stedfestet informasjon om naturen til bruk i 
blant annet arealplanleggingen.

Hva skal kartlegges?
Miljødirektoratet har bestemt hvilke natur- 
typer som skal kartlegges, og områdene skal 
undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste 
av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens 
resten er viktige leveområder for truede og nær 
truede arter.

Miljødirektoratet har en egen digital kartløsning 
som viser alle områdene i Norge som skal kart-
legges i år. Resultatene fra årets kartlegging 
vil bli tilgjengelig for alle våren 2022 via den 
digitale kartløsningen «Naturbase». 

Hvordan skal områdene kartlegges?
Kartleggingen utføres av ulike firma med  
kompetanse på naturkartlegging på oppdrag 
fra Miljødirektoratet.

Kartleggingen vil foregå på land etter et 
standardisert system som heter Natur i Norge 
(NiN). Områdene vil bli undersøkt til fots. Ved 
funn av en naturtype, vil den som kartlegger 
notere ned observasjoner etter et fastsatt 
system og ta bilder av naturtypen. Kartleg-
gerne skal også vurdere hvilken kvalitet hver 
enkelt naturtypelokalitet har. Både tilstand 
og artsmangfold i lokaliteten inngår i denne 
vurderingen. 

Er det spesielle hensyn som bør tas ved 
ferdsel på din eiendom?
All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil 
skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel 
og god ferdselskultur. De fleste kartleggings-
områdene inneholder både innmark og utmark, 
men naturtypene som skal kartlegges er i 
hovedsak i utmark. I noen tilfeller vil innmark 
berøres, enten fordi det skal kartlegges (f.eks. 
hule eiker) eller fordi kartleggeren har behov 
for å gå langs innmark eller krysse innmark.

Der det er spesielle hensyn som må tas i 
forbindelse med slik ferdsel eller det ikke gis 
samtykke til ferdsel på innmark, bes grunneier 
å ta kontakt i forkant av kartleggingen med 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. Grunneiere 
som har eiendom over 5 dekar innenfor et 
kartleggingsområde har fått informasjonsbrev 
i posten.

For mer info om kartleggingen og brevet som 
er sendt grunneiere - se:    

www.statsforvalteren.no

RAMSLØK I NATURRESERVAT  
ER FREDET
Bruk av ramsløk er blitt stadig mer populært, 
men sanking av ramsløk i naturreservater er 
forbudt.

Oversikt over verneområder finnes på:  
naturbase.no og Miljøstatus

Kart kan også lastes ned som app på mobilen. Ved 
å trykke på et verneområde kommer informasjon 
om verneområdet opp og hvilke regler som gjelder 
(verneforskriften). R
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https://miljodirektoratet.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee9e6c7b9b484965b7d68e32ee47eb13
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2021/05/kartlegging-av-naturtyper-i-2021--orientering-til-grunneiere/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm


LANDBRUKSPLAST 
Også i år blir det innsamling av landbruks-
plast i regi av Fet Jordbruksforening og 
Sørum Bondelag.

Plast er et viktig materiale for landbruket, men 
også en kilde til forurensning. Derfor er det 
viktig å gjenvinne landbruksplasten. 

TID OG STED:

Velteplassen på Råmyra:  
Tirsdag 15. juni og torsdag 17. juni 

NB! For å dekke leie av innsamlingsplassen 
og bemanning på stedet vil det bli krevd inn 
en avgift på kr. 100 for bilhenger og kr. 200 for 
traktorhenger/lastebil.  

Mølla i Lørenfallet:    
Torsdag 17. juni – søndag 20. juni 

Det vil bli sendt egen informasjon om innsam-
ling av plasten. Informasjonen legges også på 
kommunens innbyggerportal.

Norsk Landbruksrådgiving har også utarbeidet 
tips for bruk av rundballeplast.

FLOGHAVRE OG 
HØNSEHIRSE
Mye floghavre i åkeren fører til redu-
sert avling, mer bruk av plantevern-
midler og økte kostnader. Floghavre 
må derfor tas på alvor! 

Floghavre har egen forskrift og det er 
Mattilsynet som fører tilsyn og kan fatte 
vedtak for å gjennomføre bestemmelsene 
i forskriften.

Spredning av floghavre skjer bare med frø 
og spredningsveiene er de samme som 
for andre frøugras, blant annet ved drys-
sing på åkeren, husdyrgjødsel, jord- 
arbeidingsredskaper med jord på,  
tresking/halmpressing og med ville fugler 
og dyr. 

På verdensbasis er hønsehirse rangert 
som det tredje verste ugraset, og  
utbredelsen vokser også i Norge. Spred-
ning av hønsehirse skjer bare med frø 
og spredningen skjer lett med ulike typer 
jordbruksmaskiner.  

Det er viktig å følge opp bekjempelsen av 
begge ugrasene. I tillegg til å gå i åkeren 
ber kommunen om at du fyller ut og 
returnerer vedlagte rapporterings- 
skjema innen 25. august. Ta en kopi 
selv, da dette er viktig dokumentasjon i ditt 
KSL-arbeid. 
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https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/default/2021/god-bruk-av-rundballeplast
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre


NY VEILEDER FOR   
PLANTING OG SÅING AV 
FURU 

På områder med mye rotråte i gran kan 
et omløp med furu være et godt tiltak. 
I et endret klima med både nye og mer 
aggressive skadegjørere, mer vind og 
økt nedbør og temperatur i perioder, 
kan etablering av barblandingsskog 
være med å redusere risiko. 

Skogkurs har laget en ny veileder, som   
beskriver hvorfor kulturforyngelse av furu 
kan være et godt alternativ til naturlig
foryngelse.

HUSK!
På grunn av ferie hos

Statsforvalteren
blir det ingen utbetalinger 

fra skogfond i uke
29 og 30.

SKJØTSEL AV  
KANTSONER I SKOG 

Det er utarbeidet retningslinjer for 
hogst i kantsoner langs vassdrag. 
Hvordan dette skal praktiseres i for-
hold til vannressursloven blir oppsum-
mert slik: 

«Kantsoner langs vassdrag er viktige og 
trenger beskyttelse. Ved hogst må det 
settes igjen nok trær til at kantsonens øko-
logiske funksjon ivaretas. Hvis grunneier 
av ulike grunner ser behov for å fjerne 
kantsonen, må det i medhold av vannres-
sursloven innhentes dispensasjon fra Stats-
forvalteren før hogsten kan gjennomføres. 
Ved reetablering må det legges til rette for 
en naturlig kantvegetasjon.» 

Retningslinjene kan leses på:
www.statsforvalteren.no

Det vil bli utarbeidet et eget skjema til bruk 
ved søknad om dispensasjon.

Ringnestjerna juni 2021, Lillestrøm kommune.   
FOTO: Eli Tangen Eggum. 

Les mer på 
Skogkurs.

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/skjotsel-av-kantsoner-mot-vann-og-vassdrag/
https://www.skogkurs.no/kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=30493


Om våren gjemmer rådyra kalvene sine i 
høyt gress for å holde dem skjult for rov-
dyr. Det rådyret ikke vet er at på samme 
tid skal bonden slå gresset. Nå har flere 
aktører i Fet gått sammen om å teste ut 
drone med varmesøkende kamera. Målet 
er å finne dyra og hente dem ut av enga 
før de blir tatt av slåmaskinen. 

REDDE RÅDYR MED DRONE
PRØVEPROSJEKT I FET: 

- Ingen tvil om at ei drone redder rådyrkalver fra 
slåmaskinen, sier Anders Aas, leder av Fet Grunn- 
eierforening. Aas håper prosjektet inspirerer andre i 
Lillestrøm-landbruket til å ta i bruk drone for å redde 
rådyrkalver. FOTO: Henrik Strømstad.

Det kreves sertifikat for å styre en drone 
som den i prosjektet. Her er dronepilot 
Henrik Strømstad i ferd med å styre 
kamera over bakken. FOTO: Anders Aas.

Fra lufta skimter man to personer som er i ferd med å 
lokalisere en rådyrkalv i graset (til høyre).   
FOTO: Henrik Strømstad.

Samme bilde som over, men denne gang tatt med det 
varmesøkende kameraet. FOTO: Henrik Strømstad.

De som står bak prosjektet er de fire aktørene: 
Fet Jordbruksforening, Fet Jeger- og fisker-
forening, Enebakkneset Grunneierlag og Fet 
Grunneierforening. Leder for prosjektet, Anders 
Aas, forteller at målet med prøveprosjektet er 
å samle erfaring for å kunne etablere en varig 
løsning. Det er finansieringa som er utfordrin-
gen med den varige løsningen. Noe kan gjøres 
på dugnad med folk fra de forskjellige forening-
ene (letemannskaper), men det er kostbart 
utstyr og det kreves et par erfarne piloter med 
de nødvendige sertifikatene, og pilotene må få 
noe godtgjørelse.



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 kom-
muneskogen er vedtatt gjelder vedtak fra 
tidligere Sørum kommune. Jaktfeltet Mork 
Skog Østre er tilsluttet Fet og Sørum øst 
elgvald. Jaktlaget 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 
tilhørende 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 
postadresse: Lillestrøm kommune v/avd. 
Landbruk, Postboks 313, 2001 Lillestrøm

Jakttildeling skjer ved trekning, gjennom-
ført rett i etterkant av søknadsfristen. Alle 
lag som har levert søknad underrettes om 
resultatet av trekningen.

Ingen koala, men 
elg i Lillestrøm 
kommuneskog.  
FOTO: Eli Tangen 
Eggum. 

TILSKUDD TIL   
MILJØTILTAK I SKOG
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

TILSKUDD TIL GJØDSLING, 
TETTERE PLANTING OG  
SUPPLERINGSPLANTING 

Gjødsling: Inntil 40 % tilskudd.  
Les mer om forutsetninger og vilkår, og 
finn lenke til søknadskjemaet her.  
Søknadsfrist: 15. september

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 nyplanting og supplering:  
1. august (vårplanting) og    
7. november (høstplanting)

https://www.lillestrom.kommune.no/alle-landbrukssaker/landbrukssaker/elgjakt-2021/
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-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


POSJEKTET SOM BLE BOK

Prosjektet ”Levende matjord” har 
samlet mye kunnskap om viktighe-
ten av jordstruktur og det biologiske 
mangfoldet i jorda. Kunnskapen er nå 
samlet i en bok som lanseres 25. juni.

For mer info om bokprosjektet - se  
www.statsforvalteren.no

SØK OM TILSKUDD TIL 
KULTURVERNTILTAK
Nå kan lag og foreninger og eiere 
av verneverdige bygninger søke om 
tilskudd til kulturverntiltak.

Dette gjelder tiltak som er direkte knyttet 
til kulturminner som er registrert som 
verneverdige i Lillestrøm kommune.  
Registrene ligger ved kulturminneplane-
ne til Fet, Skedsmo og Sørum.

Send inn søknad med:

• foto av kulturminnet
• en kort beskrivelse av tiltaket
• budsjett med finansieringsplan
• registreringsreferanse i kulturmin-

neplan
• kontaktopplysninger og org.nr.
• gårds- og bruksnummer

Søknad kan sendes til:
postmottak@lillestrom.kommune.no
med kopi til    
Bodil.Westby@lillestrom.kommune.no

SØKNADSFRIST:
15. juni 2021

Merk søknad med:
21/12831 Kommunalt tilskudd til kultur-
verntiltak 2021

Alle søknader vurderes og fremmes for 
politisk behandling.

KONTAKT
Bodil Andersen Westby,
Kultur og frivillighet
Bodil.Westby@lillestrom.kommune.no
Telefon: 63869824

FELLINGSTILLATELSER 
PÅ RÅDYR 2021
Fellingstillatelser på rådyr 2021 vil bli 
sendt ut i midten av juni. Skulle du som 
valdansvarlig ikke motta kvote i løpet av 
juni så gi Landbruk beskjed. 
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HAR DU GREVLING I HAGEN?
Grevlingen er ufarlig for mennesker, men det 
kan hende den graver opp plenen på jakt 
etter meitemark. HER er tips og råd til deg 
som har grevling i hagen

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2021/05/levende-matjord---et-prosjekt-som-har-blitt-bok/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/kulturminner/#planer
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/kulturminner/#planer
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:Bodil.Westby%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:Bodil.Westby%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/dyr-og-dyrevelferd/grevling/
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Avd. landbruk arrangerer foto- 
konkurranse - 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/ 
husdyrbruket/skogbruket

• Tilleggsnæringer i landbruket
• Tiltak mot forurensing i landbruket
• Klimatiltak i landbruket
• Landbrukets kulturlandskap
• De ”små øyeblikk” på jordet og i 

skogen.

RETNINGSLINJER FOR FOTO- 
KONKURRANSEN:

• 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

Beste bilde vil bli premiert med gave fra 
lokalt gårdsutsalg :-)

For mer info om konkuransen -  
se Landbruksnytt 2-21.

TA BILDER FRA  
LILLESTRØM- 
LANDBRUKET I 
SOMMER!

LEVER ELEKTRONISK  
FELLINGSRAPPORT I 
HJORTEVILTREGISTERET 

Fra og med jakta 2021 kan valdansvarlig 
representant levere fellingsrapporten 
elektronisk i Hjorteviltregisteret.

Fellingsrapporten baseres på sett og skutt 
data som jeger og/eller jaktleder har registrert i 
Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt, og 
som er godkjent. Det er noen forutsetning- 
er for at valdansvarlig kan levere elektronisk 
fellingsrapport:

1. Valdansvarlig må ha en valdansvarligtil-
gang i Hjorteviltregisteret. Det er viltansvarlig 
i kommunen som gir valdansvarlig tilgang. Ta 
kontakt med oss på Landbruk - så gir vi tilgang.
2. Jeger og/eller jaktleder har registrert alle 
sette og skutte dyr i Hjorteviltregisteret eller i 
appen Sett og skutt. 
3. Valdansvarlig har kontrollert, godkjent og 
eventuelt lagt til manglende registreringer. For 
elg og hjort er alle jaktfelt satt som «ferdig» for 
sesongen.  

Det er laget en veileder til valdansvarlige - 
ønsker du denne tilsendt - send en e-post til 
Eli Tangen Eggum. Naturdata vil nærmere jakt-
start sende ut veileder direkte til valdansvarlig, 
MEN det er til de som er registrert med e-post i 
Hjorteviltregisteret.

TOPPBREKK I MARKA

Vinteren 2020/2021 kom det i visse 
høydelag mye bløt snø, som resulterte i 
at noen områder på Østlandet fikk mye 
toppbrekk. Får man toppene ut av skogen, 
eller toppene barkes, innen 15. juli vil 
det begrense muligheten for angrep av 
barkbille. 

Ved skogskader innenfor marka gjelder marka-
forskriften som normalt, og eventuelle dispen-
sasjoner må behandles av Statsforvalteren. 
For mer info: www.statsforvalteren.no

mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/landbruk/landbruksnytt---magasinet/landbruksnytt-nr.-2---2021.pdf
mailto:EliTangen.Eggum%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/retningslinjer-for-hogst-etter-toppbrekk-i-marka/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost


SØK SKOGFOND  
DIGITALT
Skogeiere oppfordres til å søke 
skogfond og tilskudd digitalt via skog-
fondsystemet på Altinn.

Les mer om hvordan på:
www.landbruksdirektoratet.no
(instruksjonsfilm)

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 verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, 
landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. For 2021 
er tilskuddssatsene følgende:

SPAR SKATT VED
Å BRUKE SKOGFOND

Skogfondsordningen gir mulighet for 
å betale eget arbeid i skogen, og er 
særlig aktuell for skogeiere å benytte 
seg av i år, da utenlandsk arbeidskraft 
uteblir på grunn av korona- 
situasjonen.

Skattefordelene i skogfond gir skogeier 
muligheter til å utføre investeringer, hente 
ut inntekt og øke verdien av framtids- 
skogen sin.  

Statsforvalteren har skrevet en artikkel 
som viser hvorfor skogfond er en lukrativ 
ordning for skogeiere, ta en kikk på:

www.statsforvalteren.no

BARKBILLEBEREDSKAP
Store barkbilleangrep har drept mye 
skog i deler av Europa, USA og Cana-
da de siste årene. Det er en økende 
bekymring for større utbrudd også i 
Norge.

Hold deg oppdatert på stor granbarkbille 
på: Landbruksdirektoratet

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/slik-kan-du-som-skogeier-spare-skatt-ved-a-bruke-skogfond/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/barkbilleberedskap


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

AVVIKLING AV SOMMERFERIE
Skal du ha kontakt med oss i juli anbefaler vi at 
du ringer sentralbordet på tlf 66 93 80 00. Der 
finnes en oversikt over hvem som er på jobb.

Alle har fri uke 29. Sende e-post? Bruk gjerne:   
landbruk@lillestrom.kommune.no 

KORONASITUASJONEN
Det ser ut til at vi går mot bedre tider, men vi 
varsler allerede nå at det blir hjemmekontor for 
alle på avdelingen ut august mnd. Vi reiser ut 
på befaring/arrangerer møter etter avtale. 

POST TIL AVD. LANDBRUK
Alle saker som ønskes behandlet, må sendes 
til postmottak i Lillestrøm. Hvis du i tillegg 
ønsker å informere Landbruk om at en sak er 
sendt inn - send kopi til en saksbehandler. 

Post til Lillestrøm kommune:   
postmottak@lillestrom.kommune.no, evt. brev 
til Lillestrøm kommune, Postboks 313,  
2001 Lillestrøm.

God sommer!
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