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HØRING AV FORSKRIFT OM  
REGIONALE MILJØKRAV 
Statsforvalteren i Oslo og Viken har utarbeidet for-
slag til nye, regionale miljøkrav og nye virkeområder 
i Oslo, Akershus og Østfold.  Forslaget innebærer at 
hele Lillestrøm (sone 2) omfattes av ny forskrift, og 
det foreslås bl.a. begrensninger i jordarbeiding om 
høsten.

Høringsbrev og bakgrunnsinformasjon finner du her.

HØRINGSFRIST: 15. oktober 2021

For Lillestrøm kommune foreslås det å innføre miljøkrav som 
gjelder for hele kommunen fra 2023. Hvis forskriften vedtas 
som foreslått vil det medføre følgende miljøkrav:

1. Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra 
kummer og grøfteutløp for å hindre vannet i å grave.

2. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. 
Ved jordarbeiding om høsten på erosjonsutsatte dråg, 
skal drågene ha permanent grasdekke, eller stubb med 
godt etablert fangvekst. Ved lett høstharving er det 
tilstrekkelig med stubb i dråget.

3. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. 
Flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal 
ha permanent grasdekke eller godt etablert fangvekst 
gjennom vinteren.

4. a) Det skal være buffersone langs alle vassdrag 
som mottar avrenning fra fulldyrket mark. Langs  
kunstig åpent vannløp uten årssikker vannføring i 
form av kanaler og åpne grøfter, gjelder kravet kun 
der hvor vannet samles og renner av mot vassdraget.                                                        
b) Fulldyrka mark nærmere vassdrag enn 50 meter skal 
ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høst-
korn og fangvekster tillates likevel på arealer som ikke 
er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4 a). Kravet omfatter 
ikke øvre avskjæringsgrøfter mot skog.

5. Erosjonsutsatt fulldyrka mark med stor eller svært stor 
erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke 
jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn 
og fangvekster tillates likevel på arealer som ikke er 
omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4 a).

JORDPRØVER -  
UTLÅN AV JORDBOR

Avdeling landbruk har utstyr 
for uttak av jordprøver. Jord-
prøvene kan leveres hos oss 
på Sørumsand. På Eurofins 
finner du prisliste, bestillings-
skjema og veiledning for uttak 
av jordprøver. 

Jordprøver skal ikke være  
eldre enn 8 år. Manglende 
gjødselplan og gamle jord-
prøver fører til trekk i  
produksjonstilskudd.

RAPPORTSKJEMA FOR 
FUNN AV FLOGHAVRE 
OG HØNSEHIRSE

Avdeling landbruk minner om 
at vi fortsatt ønsker at dere 
sender inn rapportskjema for 
funn av floghavre og hønse-
hirse.

Husk at dette er et viktig  
hjelpemiddel for dere til å 
kontrollere utbredelsen av 
floghavre og hønsehirse. 
Skjemaet er også en nyttig 
dokumentasjon i arbeidet med 
KSL.

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/2021/10/horing-av-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-oslo-og-viken-fylker/
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/


GI INNSPILL TIL 
ENDRINGER
Kommuneplanens arealdel er 
en overordnet plan for  
utbygging, bruk og vern av 
arealene i kommunen. Inntil  
Lillestrøm kommune har ved-
tatt kommuneplanens arealdel, 
er det arealdelene fra de tre 
tidligere kommunene som   
gjelder innenfor sine  
respektive områder. 1000 meter
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Kommunestyret har vedtatt planprogram og 
langsiktig arealstrategi

Planprogrammet er en plan for gjennom- 
føringen av planarbeidet. Planprogrammet 
beskriver hvilke føringer som gjelder, plan-
lagte utredninger, høringer/medvirkning og 
framdrift. I Lillestrøm kommunes planprogram 
inngår også langsiktig arealstrategi for den nye 
kommunen. Den langsiktige arealstrategien 
skal være en overordnet premiss for areal- 
forvaltningen. Begge ble vedtatt av kommune-
styret 08.09.2021.

Innspill til byggeområder eller vernehensyn

Kommunen har allerede fått mange forespørs-
ler om mulighetene til å gi innspill på arealer 
som bør ut av kommuneplanen og andre 
endringer. Vi ber om at forslagstillere vurderer 
sine innspill i forhold til forutsetningene i vedtatt 
langsiktig arealstrategi. Vi gjør også oppmerk-
som på at det allerede ligger byggeområder for 
et stort antall boliger i gjeldende planer.

På nettsidene våre ligger et skjema som vi 
ønsker at skal benyttes av alle som gir innspill 
om nye byggeområder:

https://www.lillestrom.kommune.no/samfunns-
utvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kom-
muneplan/

FRIST FOR INNSPILL: 15. oktober 2021

KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL:

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 saks-
behandler. 

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

https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan/
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan/
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan/
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=


HELIKOPTERMÅLINGER I 
LAV HØYDE
I september skal Norges geologiske  
undersøkelse (NGU) i samarbeid med  
Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) utføre magnetiske,    
elektromagnetiske og radiometriske  
målinger fra helikopter nord i Lillestrøm, i 
Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker  
kommuner.

Arbeidet blir utført mellom uke 36 og 39, av-
hengig av været. Det blir ikke foretatt målinger i 
dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind. 
Helikopteret skal ikke fly over bebyggelse eller 
folk. Hensikten med målingene er primært å 
forbedre kartlegging av kvikkleire med bruk av 
nye metoder. Store deler av Øvre Romerike 
er kjent for kvikkleire, og undersøkelsen skal 
bidra til en bedre kartlegging og forståelse av 
den. Området var en fjord under siste istid, 
dalbunnen lå dermed under vann og derfor er 
marine avsetninger som kvikkleire vanlig.

Har du spørsmål - kontakt prosjektleder Sofie 
Gradmann, 41205137/sofie.gradmann@ngu.no

HØRING:

LOKAL FORSKRIFT OM 
JAKT OG FANGST AV 
BEVER I LILLESTRØM 
KOMMUNE
Etter behandling i formannskapet den 
25. august er forslag til lokal forskrift 
om jakt og fangst av bever og mål for 
beverbestand i Lillestrøm kommune 
lagt ut på høring.

Høringsdokumentene kan leses og lastes 
ned på Innbyggerportalen til Lillestrøm 
kommune:

https://www.lillestrom.kommune.no/
samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-pla-
ner-og-horinger/horinger/

FRIST FOR Å KOMME MED  
MERKNADER OG INNSPILL:  
1. oktober 2021  
Innspill sendes:    
postmottak@lillestrom.kommune.no

Forslag kan også sendes per post til:  
Lillestrøm kommune, Postboks 313, 
2001 Lillestrøm.

Alle merknader og innspill merkes: 
21/13244-1.

Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser 
er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli 
publisert på Lillestrøm kommune sin  
hjemmeside.

For mer informasjon kontakt Alexander 
Egner på e-post:   
Alexander.Egner@lillestrom.kommune.no, 
eller telefon 477 11 826.

MOBILISERING:   
NYE SØKNADER TIL   
INNOVASJON NORGE
Skal du investere i ny driftsbygning eller går med 
planer om å etablere en tilleggsnæring på  
gården, da kan du søke tilskudd og lån hos  
Innovasjon Norge. Les mer om ordninger,  
retningslinjer mv. hos Innovasjon Norge

Vil du presentere ditt prosjekt for IN   
allerede i høst - ta kontakt så raskt som mulig for 
mer informasjon:

Ann-Kathrine.Kristensen@lillestrom.kommune.
no - tlf 477 95 895 eller    
TorunnEngebretsen.Hoel@lillestrom.kommune.
no - tlf 928 56 612

Mobiliseringsmøte for nye søknader arrangeres 
av Innovasjon Norge i år på Teams 26. oktober 
kl. 10.00 – 11.30. Meld deg på til landbruk@
lillestrom.kommune innen 15. oktober. Vi videre-
formidler din interesse til IN, og du får invitasjon 
til møte derfra.

mailto:sofie.gradmann%40ngu.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/
mailto:postmottak@lillestrom.kommune.no
mailto:Alexander.Egner@lillestrom.kommune.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
mailto:Ann-Kathrine.Kristensen@lillestrom.kommune.no
mailto:Ann-Kathrine.Kristensen@lillestrom.kommune.no
mailto:TorunnEngebretsen.Hoel@lillestrom.kommune.no
mailto:TorunnEngebretsen.Hoel@lillestrom.kommune.no
mailto:landbruk@lillestrom.kommune
mailto:landbruk@lillestrom.kommune


Kommunen minner om at det er foretaket som  
søker om produksjonstilskudd for arealet som også 
skal søke om RMP.

Her finner du viktig informasjon om ordningen:

• Elektronisk søknadsskjema

• Veileder for regionalt miljøtilskudd og regionale 
miljøkrav

• Sidene til Statsforvalteren 

• Landbruksdirektoratet

Hva er nytt for søknadsomgangen 2021?

1. Nye erosjonsrisikokart brukes fra 2021.  
Erosjonsrisikoklassen på ditt areal kan ha  
endret seg. Kart som viser endringer i ero-
sjonsrisikoklasser fra gammel til ny modell. 
På Nibio finner du mer informasjon om de nye 
kartene.

2. Ordningen “Gras på arealer utsatt for flom og 
erosjon“  gjelder for erosjonsrisikoklasse 2 med 
dråg, 3 og 4.

3. Det er innført et nytt tilskudd til klimarådgiving. 

4. Det gis tilskudd til maksimalt 5000 meter med 
soner for pollinerende insekter pr. foretak.

Dokumentet Ofte stilte spørsmål hos Stats- 
forvalteren gir svar på en del vanlige spørsmål om 
utfylling av søknaden og spørsmål ved saksbehand-
ling av søknaden. 

Husk regionale miljøkrav i Leiravassdraget.

SØKNADSFRIST: 15. oktober 2021

TILSKUDD TIL   
DRENERING AV  
JORDBRUKSJORD 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
utgjør kr 2 000 per dekar for systematisk 
grøfting. Ved annen grøfting (usystema-
tisk) er tilskuddssatsen kr 30 per løpe-
meter grøft, begrenset oppad til kr 2 000 
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.

REGIONALE   
MILJØTILSKUDD

WEBINAR:

VERDIEN AV Å  
INVESTERE I  
LEVENDE MATJORD
Bli med på foredrag 27. september 
med en av verdens fremste  
eksperter innen jordbiologi og jord-
helse - Dr. Elaine Ingham. 

Webinaret er gratis, men du må 
melde deg på innen:  
23. september, påmelding via  
elektronisk skjema:
se Statsforvalteren

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb?resultId=1.0&searchQuery=rmp
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1b02d99dafeb475e80cb06e99f03fb89
https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/nytt-erosjonsrisikokart
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/ofte-stilte-sporsmal-rmp---versjon-14.-oktober-2020.pdf
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-06-10-599?q=regionale%20milj%C3%B8krav
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.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/09/verdien-av-a-investere-i-levende-matjordjordbiologi/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost


SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG  
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID 
Søknad del 2 - 2021

UTLEIE AV LILLESTRØM 
KOMMUNES JORDBRUKS-
AREALER

Lillestrøm kommune eier jordbruks-
arealer med varierende størrelse og 
kvalitet. De fleste av leieavtalene har 
utløpt eller utløper i 2021.

Avdeling landbruk samarbeider med av-
deling for eiendomsforvaltning om å ut-
arbeide kriterier og priser for utleie. Dette 
arbeidet er snart sluttført, og informasjon 
om jordbruksarealene vil bli sendt ut til 
alle som mottar Landbruksnytt. 

Informasjon om ordningen finner du hos Land-
bruksdirektoratet

I søkeveiledningen finner du forklaringer på 
hvordan du fyller ut søknaden. Veiledningen gir 
også oversikt over viktige datoer og foreløpige 
satser. Utfyllende informasjon finnes i   
Rundskriv 2021-5.  

Det er viktig at alle foretak er klar over  
vilkårene for å motta produksjonstilskudd: 

• Foretaket må drive «vanlig jordbruks- 
produksjon».

• Det kan søkes på det antall dyr foretaket 
har ansvaret for på telledato, som er  
1. oktober 2021.

• For å ha rett på areal- og kulturland-
skapstilskudd må du overholde følgende 
miljøkrav: Ikke gjøre inngrep som forringer 
kulturlandskapet som for eksempel opp-
dyrking av kantsoner, fjerning av åkerhol-
mer, lukking av elver, bekker etc. Mellom 
jordbruksareal og vassdrag skal det være 
en vegetasjonssone som er tilstrekkelig 
bred til å motvirke avrenning, minimum 
2 m. 

• Det må foreligge gjødslingsplan og journal 
over plantevernmidler

1. oktober åpnes det for å søke elektronisk. 
Søknadsskjemaet finner du i Altinn. 

HUSK:

• SØKNADSFRIST: 15. oktober 2021, 
men det er lurt å søke i god tid.

• Bruk flyfoto i Gårdskart for å kontrollere 
arealene dine.

Det er mulig å endre opplysninger i søknaden i 
perioden 16. – 29. oktober. Du kan også sende 
søknad i denne perioden, men da med et trekk 
på kr 1 000 i pr dag. Opplysninger om utgifter 
til «Avløsning for ferie og fritid» kan etter- 
registreres fram til 10. januar. 

TRENGER DU   
VEILEDNING?
Det nærmer seg frist for søknad om 
produksjonstilskudd og regionalt 
miljøtilskudd. 

Hvis du trenger veiledning om ordningene 
eller hjelp til å registrere søknaden er det 
viktig at du tar kontakt med oss for å 
avtale tid. Ved å avtale tid kan vi ta 
hensyn til gjeldende smittevernregler og 
hjelpe deg på en best mulig måte. 

Hvis du vil registrere søknaden hos oss er 
det også viktig at du har med deg kode-
brikke eller annen mulighet for innlogging 
i Altinn (MinID, BankID på mobil osv). 

For å avtale tid, ta kontakt med en av oss 
direkte eller send en e-post til:
landbruk@lillestrom.kommune.no    
    
• ragnhildaasgaard.lystad@lillestrom.

kommune.no, tlf. 477 15 934  
• aud.raasok@lillestrom.kommune.no, 

tlf. 477 96 641 
• alexander.egner@lillestrom.kommu-

ne.no, tlf. 477 11 826      

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket?resultId=2.0&searchQuery=produksjonstilskudd
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket?resultId=2.0&searchQuery=produksjonstilskudd
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-kommentarer-til-regelverk
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:ragnhildaasgaard.lystad%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:ragnhildaasgaard.lystad%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:aud.raasok%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:alexander.egner%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:alexander.egner%40lillestrom.kommune.no?subject=


SØK MIDLER FRA 
RAVINEFONDET
Nå kan du som grunneier med kartlagt 
ravine på din eiendom, eller som frivillig 
organisasjon, søke om støtte til å gjøre  
tiltak som bidrar til en bærekraftig  
forvaltning av ravinene i kommunen.

Bakgrunn for ravinefondet
Ravinelandskapet er karakteristisk for  
Romerike og en naturlig del av identiteten til 
Lillestrøm kommune. Dette landskapet inne-
holder både biologiske og geologiske verdier. 
Ravinene er også viktige som flomveier og for 
å håndtere overvann. På denne måten er de 
viktige også for klimatilpasning.  

Raviner utgravd i leire er en sjelden naturtype 
på verdensbasis. Fordi ravinedaler har hatt en 
betydelig nedgang i forekomst de siste 50 åre-
ne, regnes naturtypen som truet på den norsk 
rødliste over naturtyper.

Hovedvekten av ravinelandskapet ligger i 
LNF-områder og på privat grunn. Det er helt 
avgjørende at det legges opp til et samarbeid 
mellom det offentlige og det private hvis vi skal 
lykkes med en god forvaltning av ravinene 
våre. Gjennom å opprette et ravinefond,   
ønsker kommunen å stimulere til målrettede 
tiltak gjennom økonomisk drahjelp, som vil gi 
bedre skjøtsel og forvaltning av ravinene.

Søknaden 
Søknad om tilskudd fra ravinefondet i Lille-
strøm kommune sendes til: Lillestrøm kommu-
ne på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.
no eller til adresse: Lillestrøm kommune, 
Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk søknaden med p360 Sak 21/09842.

SØKNADSFRIST: 8. oktober 2021
Søknaden må inneholde:
• Søknadsbrev med beskrivelse av tiltaket.
• Gjennomføringsplan.
• Oversikt over forventede utgifter på tilta-

ket. Ravinefondet kan dekke inntil 60% 
av totalkostnadene. Egne timer brukt i 
prosjektet (inkludert timer til å skrive  
søknaden) kan føres opp som egeninn-
sats og i egenandelen på 40%. Egeninn-
sats kan godskrives med inntil 600 kr per 
time.

Ved spørsmål om ravinefondet eller søknads-
prosessen kan du kontakte: 

Heidi Nyland på e-post:
heidiNorun.nyland@lillestrom.kommune.no 
eller Hilde Birkeland på e-post:
hilde.birkeland@lillestrom.kommune.no

For mer om kriterier for å få tilskudd fra ravine-
fondet og utbetaling se: Nå kan du søke midler 
fra ravinefondet.

Fjerning av søppel i raviner er et eksempel på tiltak. 
Andre eksempler på tiltak er innføring av beiting og 
slått i raviner.

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:heidiNorun.nyland%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:hilde.birkeland%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2021/na-kan-du-soke-midler-fra-ravinefondet/
https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2021/na-kan-du-soke-midler-fra-ravinefondet/


SØK SKOGFOND DIGITALT
Skogeiere oppfordres til å søke skogfond 
og tilskudd digitalt via skogfondsystemet 
på Altinn. Da vil også søknad bli  
behandlet raskere.

Les mer om hvordan på:    
www.landbruksdirektoratet.no

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.

SØKNADSFRIST: 15. november 2021

TILSKUDD TIL TILTAK I SKOGBRUKET 2021
Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har 
tilgang til via Landbruksdirektoratet. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at 
tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som 
vedlegg i slutten av utfyllingen. Husk at det med søknaden skal leveres kopi av faktura 
og en kartmarkering som viser hvor tiltaket er gjennomført. 

TILSKUDDSSATSENE FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK):

TILSKUDDSSATSENE FOR:

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.

SØKNADSFRIST: 7. november 2021

RUSTE OPP SKOGSBILVEI?
Går du med planer om å ruste opp 
en skogsbilvei og ønsker tilskudd 
på veitiltaket - ta kontakt med avd. 
landbruk. 

Tillskudd til vei fordeles kommunevis 
med utgangspunkt i de prosjektene kom-
munen har registrert inn året før tildeling. 
Ingen prosjekter, ikke tilskudd.

Før du begynner å tenke tilskudd for ny-
bygging eller ombygging av eksisterende 
skogsvei må du søke kommunen om 
godkjenning. Det skal blant annet fore-
ligge en byggeplan som kommunen har 
godkjent før anleggsarbeidet igangsettes.

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

av skogsbilveger i Lillestrøm

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
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ELEKTRONISK  
FELLINGSRAPPORT 
Fra og med jakta 2021 kan vald- 
ansvarlig representant levere  
fellingsrapporten elektronisk i  
Hjorteviltregisteret.

Forutsetter følgende:
1. Valdansvarlig må ha en valdansvarlig-
tilgang i Hjorteviltregisteret. Viltansvarlig 
i kommunen gir valdansvarlig tilgang. Ta 
kontakt med avd. landbruk.
2. Jeger og/eller jaktleder har registrert 
alle sette og skutte dyr i Hjortevilt- 
registeret / i appen Sett og skutt.
3. Valdansvarlig har kontrollert, godkjent 
og eventuelt lagt til manglende  
registreringer. 

BLI KJENT MED DITT 
NYE GÅRDS- OG 
BRUKSNUMMER  

Etter kommunesammenslåingen i 
2020 har tidligere Fet og tidligere 
Sørum fått nye gårdsnummer. 

Eiendommer i tidligere Skedsmo har sine 
opprinnelige gårdsnummer. Bruks- 
nummeret er det samme som før. 
 
For å unngå feil i våre fagsystemer, ber vi 
dere alle om å bruke det nye nummeret 
på deres eiendom.  
 
 
Tidligere Fet = pluss 400  
Tidligere Sørum = pluss 200  
 
Eksempler: 
Tidligere 124/13 i Sørum. I dag 324/13. 
Tidligere 81/1 i Fet. I dag 481/1. 
 
Bruk Gårdskart NIBIO hvis du er usikker, 
eller kontakt:
landbruk@lillestrom.kommune.no

UTLYSNING AV FYLKES- 
INNTRUKNE RENTEMIDLER I 
SKOGBRUKET FOR 2022

Her kan organisasjoner, institusjoner og 
enkeltpersoner som arbeider for å fremme 
interesse for - eller utvikling av - skogbruk 
søke om økonomisk støtte.

SØKNADSFRIST:   
1. desember 2021
For mer info - se Statsforvalteren.

NY MARKAFORSKRIFT 
Landbruks- og matdepartementet har 
fastsatt ny forskrift om skogbehandling og 
skogsdrift i Oslo og nærliggende  
kommuner (marka). Forskriften trer i kraft 
1. januar 2022.

For mer info om den nye markaforskiften 
-se Regjeringa.no

STATUS:

NYE SKOGBRUKS-
PLANER 
Det er bestilt totalt 670 planer i prosjektet, 
og markarbeidet ble ferdig 19. august. 
Miljørevisjonen er utført, og takstselskapet 
har sendt ut brutto materialet for  
Miljøregistrering i skog (MIS) på høring til 
alle skogeierne som har MIS-areal på sin 
eiendom, også de som ikke har endringer 
av MIS-areal.

Fristen for høringssvar gikk ut   
15. september. Nå skal biolog, miljø- 
ledere og takstleverandør gå gjennom de 
innkomne svarene.

Har du spørsmål - ta kontakt med 
prosjektleder i Glommen Mjøsen  
Rune Glæserud eller avd. landbruk.

https://gardskart.nibio.no/search
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
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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

VI ER TILBAKE PÅ 
KONTORET!
Etter lang tid på hjemmekontor er vi 
stort sett tilbake i Vektergården på 
Sørumsand.

Og det er bra å treffe gode kollegaer 
igjen!    

Skal du besøke oss i Vektergården, 
oppfordrer vi deg til å avtale et møte i 
forkant. Vi må fortsatt være forsiktige og 
ved å ha en avtale kan vi best ta hensyn 
til smittevern, fordele møterom og  
dessuten være forberedt når du kommer!

FO
TO

KO
N

KU
RR

AN
SE

Avd. landbruk arrangerer   
fotokonkurranse - 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 HA ET ELLER  
FLERE AV FØLGENDE TEMA:
• Næringsaktivitet i jordbruket/ 

husdyrbruket/skogbruket
• Tilleggsnæringer i landbruket
• Tiltak mot forurensing i land-

bruket
• 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!

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

