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GRATULERER MED NY SKOGBRUKSPLAN!

I starten av desember skal alle skogeiere 
(i tidligere Fet og Sørum) som har bestilt 
ny skogbruksplan ha mottatt denne. Til 
dere er det bare å si: Gratulerer med opp-
daterte tall for din skog! På nyåret skal vi 
i gang med kursing i bruk av de nye 
planene - er du klar?

En ny skogbruksplan er et viktig verktøy for å 
forvalte skogen best mulig i årene som kom-
mer. Ved å sette seg inn i planen, vurdere 
hvilke skogkulturtiltak som bør utføres, se på 
muligheter for skogsdrift samt hvilke miljø- og 
kulturverdier som må tas hensyn til, kan   
du oppnå optimal forvaltning av skogen din.

TILSKUDD

Store deler av kostnaden til skogbruksplan 
blir dekket av offentlige midler, men du vil 
få faktura for din andel som kan dekkes av 
skogfond. Hvis du har søkt tilskudd, vil dette 
automatisk komme inn på skogfondet før 
betalingsfristen for planen. Gå gjerne inn på 
egen skogfondskonto for å se om du har søkt 
tilskudd (under Søknad, Inn- og Utbetaling/ 
Søknad om tilskudd til skogbruksplan).

KURS
I 2022 vil skogeiere med ny plan inviteres til 
kurs i bruk av skogbruksplan og 

digitalt skogplanverktøy. En vil blant annet 
lære å oppdatere planen etter hvert som tiltak 
blir gjort i skogen. Vi oppfordrer alle å delta på 
disse kursene, slik at bruken av planen blir så 
bra som det kan bli framover. En ajourholdt 
skogbruksplan gir skogeier et planverktøy for 
lang tid fremover.

BRUK PLANEN!
Nå som du har god oversikt over skogen din, 
oppfordres du til å utføre skogkulturtiltak. Ved å 
benytte deg av skogfond oppnår du skattefor-
del, og for noen tiltak er det også mulig å motta 
tilskudd. Kostnaden ved å utføre tiltakene vil 
da reduseres. Dette er viktige og økonomisk 
veldig gode investeringer i skogen for å sikre 
god produksjon, verdivekst på eiendommen 
samt optimal karbonfangst.

HAR DU SPØRSMÅL?
Har du behov for bistand med skogbruks-
planen - ta kontakt med prosjektansvarlig i  
Glommen Mjøsen skog:
Rune Glæserud - 907 96 956.

Spørsmål relatert til skogfond og tilskudd kan 
rettes til skogbruksansvarlig i kommunen:
Eli Tangen Eggum - 477 10 060.

Lykke til med ny plan og en aktiv, 
bærekraftig skogforvaltning!

Et lite utdrag fra skog-
bruksplanen til
Lillestrøm kommune-
skog. Kommunen ser 
fram til å ta i bruk opp-
datert skogbruksplan.

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
mailto:rg%40glommen-mjosen.no?subject=
mailto:EliTangen.Eggum%40lillestrom.kommune.no?subject=


FELLINGSRAPPORT
RÅDYR 2021

Fellingsresultat for rådyr skal sendes 
avd. landbruk innen 14 dager etter at 
jakten er avsluttet 23. desember. 

FRIST FOR INNSENDING:

6. januar 2022

Utfylt fellingsrapport sendes:

• postmottak@lillestrom.kommune.no
• eller Lillestrøm kommune, 

avd. landbruk, Postboks 313 
2001 LILLESTRØM    

NY MARKAFORSKRIFT
I Marka er skogbruket regulert gjennom 
en egen markaforskrift, Forskrift om skog-
behandling og skogsdrift i Oslo og nærlig-
gjande kommunar. Denne forskriften leg-
ger føringer med blant annet meldeplikt 
før hogst og maksimal flatestørrelse ved 
skogbrukstiltak. Den gjeldende marka-
forskriften har de siste årene vært under 
revidering, og fra  01.01.2022 trer ny  
forskrift i kraft. 

Den nye forskriften er forenklet blant annet ved 
at skogtiltak som allerede er regulert gjennom 
annet lov- og forskriftsverk er tatt ut av den 
nye forskriften. Det vil nå være en søknads-
plikt og ikke en meldeplikt for hogst innenfor 
marka. Det vil etterhvert komme en løsning der 
hogstsøknad kan sendes digitalt gjennom 
Altinn. Den nye forskriften gjelder ikke for  
nøyaktig samme areal som den forrige forskrif-
ten dekket. Den tidligere forskriftgrensen blir 
nå harmonisert med grensen som brukes 
i markaloven. Dette resulterer i at 185.000 
dekar forlater markaforskriftens virkeområde, 
mens 26.000 dekar nytt areal kommer inn.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utviklet en 
egen kartvisning av markaområdet, der man 
enkelt kan klikke seg inn og se gamle og nye 
grenser.

HUSK!

GODE RÅD I  
VINDFELT SKOG
Deler av Oslo og Viken ble rammet av 
stormskader etter vinden 19. november. 
Vårt område har få eller ingen meldte  
skader. Likevel, beredskap ved skog- 
skader er nyttig å vite noe om. 

Vindfallhogst er farlig. Opprydding bør primært 
gjøres med hogstmaskiner. Av og til må rot- 
velter kappes med motorsag fordi det er van-
skelig å komme til. Dette svært farlige arbeidet 
krever lang erfaring med motorsag og spesiell 
opplæring og kompetanse i vindfallhogst.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har laget en 
nettsak med informasjon og råd om opprydding 
i vindfelt skog og hvordan forhindre oppblom-
string av granbarkbille. Vi anbefaler skogeiere 
å ta en titt på nettsaken:   
Omfattende skogskader.

Kartutsnittet er hentet fra kartløsningen for Marka, 
og viser hvilke arealer i Lillestrøm som ligger innenfor 
markagrensa. Blå linje er ny forskriftsgrense.

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no%0D?subject=
https://www.regjeringen.no/contentassets/84341a4644574822a62d4b699a91dc7f/forskrift-om-skogbehandling-og-skogsdrift-i-oslo-og-narliggjande-kommunar.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/84341a4644574822a62d4b699a91dc7f/forskrift-om-skogbehandling-og-skogsdrift-i-oslo-og-narliggjande-kommunar.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/84341a4644574822a62d4b699a91dc7f/forskrift-om-skogbehandling-og-skogsdrift-i-oslo-og-narliggjande-kommunar.pdf
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/dashboards/301f7106cbc844e3bbef69a1beff5a48
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2021/11/omfattende-skogskader/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost


VINNERBILDET
FOTOKONKURRANSEN 2021

Bildet er tatt av Mari Askvik Raasok og  oser av grønn optimisme i ei næring 
folk er helt avhengig av. Vi gratulerer fotovinneren!

Vinneren vil få tilsendt gave fra et av kommunens flotte gårdsutsalg.
Ellers takker vi for innsendte bidrag,

og oppfordrer smått og stort om å sende oss bilder fra Lillestrøm-landbruket.
Nedenfor ser du flere magiske foto fra vinner Mari Askvik Raasok.



TILSKUDD FOR Å TA VARE 
PÅ NATUR OG MILJØ

Det gis årlig tilskudd til en rekke  
formål innen naturforvaltning og  
friluftsliv.

Eksempler på tiltak er:

Skjøtsel og vedlikehold, som for eksempel 
slått av slåttemark og tilrettelegging for 
beite på naturbeitemark, tiltak som hindrer 
gjengroing og fjerner fremmede arter.

Tiltak som krever tilpasset bruk på arealer 
som inngår i drift av et landbruksforetak, 
som for eksempel inngjerding av trua arter.

Praktiske vilttiltak samt forskning og utred-
ninger knyttet til dokumentasjon og over- 
våking av vilt.

Hvor søker du?

Du må søke i:   
Miljødirektoratets elektroniske søknads-
senter. Se årets tilskuddsrundskriv for mer 
informasjon om søknadskriterier.

SØKNADSFRIST: 15. januar 2022

AJOURFØRING AV AR5
I 2021 er det gjennomført periodisk 
ajourføring av Arealressurskartet (AR5) i 
hele Lillestrøm kommune.

AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som 
beskriver arealressursene ut fra produksjons-
grunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet skal 
primært dekke behov innen arealplanlegging, 
landbruksforvaltning, landbruksproduksjon og 
lovforvaltning. Arealressurskartet er et viktig 
grunnlag for Gårdskart, som benyttes i forbin-
delse med tilskuddsordningene i landbruket. 

Kommunene har ansvar for å holde AR5 
kontinuerlig oppdatert i henhold til avtaler i 
kartsamarbeidet Geovekst. Gjennomgang 
og rettinger av AR5 gjøres i samarbeid med 
Statsforvalteren, NIBIO og kommunen. Når 
feil er rettet opp i arealressurskartet blir nye 
kart tilgjengelig i Gårdskart. Lillestrøm har 
videreført samarbeidet gjennom Geovekst 
og Norgedigitalt - et samarbeid på tvers av 
kommunegrensene på Romerike om felles ny 
kartlegging og ajourføring av kartdata, samt 
ortofotoproduksjon. 

Lillestrøm har også i 2021 kjørt et orto-
fotprosjekt (flybilder) for hele kommunen. 
Dette ligger ute på Norge i bilder.

TO RAPPORTER OM  
SKOGENS HELSETILSTAND

To nye rapporter fra Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO) som omhandler 
skogskader har nylig blitt publisert:

• Registrering av bestandsstørrelsene i 
2021 kan lastes ned på nettsiden for 
barkbilleovervåkingen

• Skogens helsetilstand i Norge. Resul-
tater fra skogskadeovervåkingen i 2020

Her brukes blant annet datagrunnlag fra 
kommunenes fellefangster i barkbilleover-
våkingen. 

UTMARK GIR STOR   
VERDISKAPING

For første gang er det kartlagt hvor 
store verdier Norge får fra utmarka 
gjennom f.eks. skogbruk, beiting, jakt 
og fiske. Årlig tas det ut råvarer verdt 
om lag 6,5 mrd. kroner før videre 
bearbeiding, og en ny rapport viser at 
det er rom for mer.

Vil du lese mer om verdiskaping i utmark - 
så kan du laste ned rapporten her.

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/organisasjon/tilskotsordningar/id2675826/
https://gardskart.nibio.no/search
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/
https://norgeibilder.no/
https://www.nibio.no/tema/skog/skogskadeovervaking-i-norge/barkbilleovervaking
https://www.nibio.no/tema/skog/skogskadeovervaking-i-norge/barkbilleovervaking
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2826864
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2826864
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/utmark-gir-stor-verdiskaping?resultId=0.0&searchQuery=Utmark


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

KORONASITUASJONEN

Grunnet nye nasjonale råd og regler 
for smittevern er avd. landbruk 
tilbake på hjemmekontor, og vil være 
det inn i det nye året. Du treffer oss 
både på telefon og e-post.

RESSURSSIDE:

BONDENS ERFARINGER MED 
FORNYBAR STRØMPRODUKSJON 

Mange er interessert i fornybar energi, 
noe som er blitt enda mer aktualisert 
med dagens høye strømpriser. Nå kan 
du høre mer om praktiske erfaringer 
med lokal strømproduksjon.

Norges Vel har avsluttet et prosjekt støttet 
av Landbruksdirektoratet, der de har snak-
ket med flere bønder om deres erfaringer 
med lokal strømproduksjon, samt med 
fagfolk om interessante tema innen fornybar 
energi.

Resultatet er en nettside hvor alle intervju-
ene er samlet - noen som skrevne artikler, 
noen som podcaster. Klikk deg inn på  
Norges vel og ta del i bøndenes erfaringer.

ETABLERERTJENESTE

Etablerertjenesten tilbyr gratis vei-
ledning og opplæring til alle som vil 
starte egen bedrift.

I høst signerte Lillestrøm kommune avtale 
med Viken fylkeskommune om å ta del i en 
felles etablerertjeneste.

For mer informasjon om etablerertjenesten 
- ta kontakt med:

Siri Bjørnstad, næringsrådgiver i  
Lillestrøm kommune.

Med dette bildet fra årets desemberhogst i 
Lillestrøm kommuneskog, Himdalen, ønsker 
avd. landbruk alle:

God jul og godt nytt år!
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mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/
https://www.norgesvel.no/fornybart-pa-garden
mailto:siri.bjornstad%40lillestrom.kommune.no?subject=

