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FOTO: Ragnhild Aasgaard Lystad.

UTBETALING AV   
REGIONALT   
MILJØTILSKUDD 2021
Regionalt miljøtilskudd for 2021 vil bli 
utbetalt fredag 11. mars.

Les mer om endelige satser og informasjon 
om satsene på nettsidene til:   
Statsforvalteren i Oslo og Viken 

I 2021 ble det tatt i bruk nye erosjonsrisiko-
kart fra NIBIO. Ny klassifisering kan derfor gi 
andre tilskuddssatser i 2021 på det samme 
arealet som ble omsøkt i 2020.

Som en følge av dette vil noen foretak som 
har søkt om tilskudd til gras på arealer utsatt 
for flom og erosjon få et mindre tilskuddsbe-
rettiget areal i 2021 enn i 2020. Årsaken til 
dette er at arealet ikke lenger faller innenfor 
areal i erosjonsrisikoklasse 2 med dråg, 3 
eller 4.

SØKNAD OM   
PRODUKSJONSTILSKUDD 
OG AVLØSERTILSKUDD I 
JORDBRUKET
Alle foretak som disponerer husdyr kan 
søke Del 1. Søknadsfristen er 15. mars. 
Her finner du søknadsskjema. Les mer om 
ordningen på sidene til   
Landbruksdirektoratet.

Opplysningene du fører opp i denne seksjonen 
kan gi grunnlag for husdyrtilskudd, tilskudd til 
små og mellomstore melkebruk, driftstilskudd 
i melkeproduksjon og driftstilskudd til spesi-
alisert storfekjøttproduksjon. I tillegg legges 
opplysningene til grunn ved fastsetting av til-
skuddsberettiget grovfôrareal og avløsertil-
skuddsgrunnlag. 

Kalvingskrav for melkekyr og ammekyr:  
For å få tilskudd for melkeku (kode 120) el-

ler ammeku (kode 121), må kyrne du dispo-
nerer på telledato ha kalvet minst én gang i 
løpet av de siste 15 månedene (18 måneder 
for kyr av bevaringsverdig rase). Dødfødsel 
skal regnes som kalving, men kasting skal ikke 
regnes som kalving. Disse begrepene brukes 
av Kukontrollen, og defineres slik:

• Dødfødsel: kalving 20 dager før ventet 
kalving eller senere og kalven er død, 
eller hvis kalven dør innen 24 timer etter 
kalving

• Kasting: kalving tidligere enn 20 dager før 
ventet kalving og kalven er død

Kyr du disponerer på telledato som ikke har 
kalvet minst én gang i løpet av de siste 15 eller 
18 månedene, skal du registrere som øvrige 
storfe (kode 119). Husk å oppdatere Husdyr- 
registeret innen telledato 1. mars.

UTBETALING 2021 
Tilskudd utbetales 16. februar. Kompensasjon 
på 754 millioner kroner for den ekstraordinære 
kostnadsøkningen er lagt inn i satsene. 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2022/02/regionalt-miljotilskudd-2021---endelige-satser/
file:///C:/Users/eleg01/Lillestr%c3%b8m%20kommune/Landbruk%20-%20479000%20-%20Dokumenter/Informasjon/Landbruksnytt/2022-1%20Landbruksnytt/Statsforvalteren%20i%20Oslo%20og%20Viken
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket


SMIL 2021:    
I 2021 hadde kommunen totalt 4 262 996 
kroner til fordeling. Av dette var 3 200 000 
kroner «ferske» midler fra Statsforvalteren og 
1 062 996 kroner inndratt gjennom året.  

Forbruk av midler: 
Ordning: Antall 

søkn.: 
Tilskudd (kr): 

Forurensningstiltak 34 3 239 283

Kulturlandskapstiltak 8    451 902

SUM 42 3 691 185

Prioritet: Forurensningstiltak: Natur- og kulturlandskapstiltak: 

1 Utbedring av hydrotekniske anlegg 

Sikring av utløp

Avskjæringsgrøfter mot utmark

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

Inngjerding av gamle kultur- og ravinebeiter

Restaurering av gårdsbrønner/dammer

Fjerning av piggtråd 

2 Sikring av bekkekant/planeringsskråning

Etablering og vedlikehold av fangdam/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/foringsplass/
lager for fast strøblandet gjødsel

Dekke over eksisterende gjødselkum

Skjøtsel av gamle alléer/enkelttrær

Rydding/vedlikehold av turstier/turverier i 
innmark/kulturlandskapet 

Skjøtsel av gamle hageanlegg 

Restaurering av bygninger 

TILSKUDD TIL      
SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 

Hvis du leier arealer, må du ha skriftlig god-
kjenning fra eier for å kunne søke om tilskudd.

Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak som 
allerede er påbegynt eller sluttført. Søknaden 

skal inneholde kostnadsoverslag, prosjekt-
beskrivelse, kart og gjerne bilder. 

Informasjon om ordningen og søknadsskjema 
finner du her.

LOKALE PRIORITERINGER:

Se også:
Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midler:

SMIL 2022:    
I 2022 har kommunen 3 528 309 kroner til 
fordeling på aktuelle søkere.  

SØKNADSFRIST: 1. mars.

HVEM KAN SØKE?   
Den som eier eller leier en landbrukseiendom 
der det foregår tilskuddsberettiget jordbruks-
produksjon. 

HVA KAN DU SØKE TILSKUDD TIL?

- tiltak som reduserer forurensningen fra 
jordbruket 

- tiltak som ivaretar natur- og kulturminner i 
jordbrukets kulturlandskap

- miljøtiltak utover vanlig jordbruksdrift
- planleggings- og tilretteleggingsprosjekt 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/landbruk/tiltaksstrategi-smil-2021-2025.pdf


DRENERING 2022:   
I 2022 har kommunen kr 3 200 000 til fordeling 
på aktuelle søkere. Det er ingen søknadsfrist.

Drenering av jordbruksjord har mange positive 
effekter som økte avlinger, bedret jordstruktur 
og mindre klimagassutslipp. God grøftetilstand 
vil også kunne redusere avrenningen av jord-
partikler og næringsstoffer ut i vassdragene. 

HVEM KAN SØKE?   
Foretak som eier eller leier areal som tidligere 
er grøftet. Det kan også gis tilskudd til planerte 
arealer som ikke tidligere er grøftet 

HVA KAN DU SØKE OM TILSKUDD TIL? 

- Systematisk grøfting
- Usystematisk grøfting for å tørrlegge 

mindre partier på jordet
- Avskjæringsgrøfting 

HVORDAN SØKE?   
Søknader skal sendes inn digitalt med inn-
logging via ID-porten/Altinn. Søknadsskjema 
finner du her.

I enkelte saker kan det det være nødvendig 
med en arkeologisk registrering før kulturmin-
neforvaltningen kan uttale seg endelig. Hvis 
arealet du søker om tilskudd til utgjør mindre 
enn 100 dekar, dekker staten alle utgifter til 
arkeologiske undersøkelser. 

Mer informasjon om ordningen kan du finne 
hos Landbruksdirektoratet.
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GRØFTETILSKUDD:

TILSKUDD TIL DRENERING AV 
JORDBRUKSJORD

Ordning: Antall søkn.: Tilskudd (kr): Antall dekar 
drenert areal: 

Antall meter 
grøft: 

Drenering 9 1 191 300 582 580

DRENERING 2021:      
I 2021 hadde kommunen kr 3 200 000 til fordeling. Forbruk av midler: 

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?resultId=1.0&searchQuery=drenering


OPPDATERT   
AREALRESSURSKART
Arealressurskartet (AR5) i Lillestrøm 
kommue er oppdatert, noe som betyr at 
arealtallene i gårdskartet ditt kan være 
endret. 

Se på kart og arealtall allerede nå, når det er 
disse som vil gjelde for søknadsomgangen til 
høsten.

Se Gårdskart for å se på endringer i markslag, 
velg din eiendom og kryss av for Endring AR5 i 
lista på venstre side, og velg deretter det øver-
ste valget: Okt. 2021–nå. 

Meld fra til oss på landbrukskontoret hvis det er 
noe du reagerer på. 

HVORFOR ER DET GJORT ENDRINGER? 
Det er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
som har oppdatert kartet. Når NIBIO oppdate-
rer arealressurskartet sammenligner de kartet 
med det de ser i nye flybilder fra mai 2021, 
sammen med kart med oppdaterte veier og 
med opplysninger fra første gangs feltkartleg-
ging. 

De fleste oppdateringer som er gjort skyldes 
at det har skjedd endringer i landskapet, som 
nydyrking, nedbygging, tilplanting eller gjen-
groing. Det kan også være at kartet tidligere 
inneholdt feil som nå er rettet opp.

Det er arealets tilstand som skal legges til 
grunn for klassifiseringen, ikke bruken av are-

alet. Eksempelvis skal et område som tilfreds-
stiller definisjonen for «fulldyrka jord» og kan 
fornyes ved pløying, registreres som fulldyrka, 
selv om det brukes til beite.

MER INFORMASJON OM AR5  
På NIBIO sine nettsider kan du finne mer in-
formasjon om kartet AR5. Det er også laget en 
brosjyre om arealressurskartet. For innmarks-
beite er det laget et eget informasjonsark.

VIDERE OPPDATERING   

Kommunen vil holde arealressurskartet opp-
datert framover, og legge inn endringer når det 
skjer endringer i landskapet. Gi beskjed til oss 
om det er gjort endringer på eiendommen din 
som påvirker jordbruksarealet. Da er det lettere 
for oss å holde AR5 oppdatert.

HOGST I MARKA 
SKAL NÅ SØKES 
ELEKTRONISK

Ny Markaforskrift, som reguler-
rer hogst i Marka, trådte i kraft 
01.01.2022. Den nye forskriften 
innebærer at det nå vil være 
søknadsplikt og ikke meldeplikt for 
hogst innenfor Marka. Hogst- 
søknader skal nå sendes inn digitalt 
via Altinn.

Alle skogeiere med skog innenfor Marka 
har mulighet til å søke om hogst digitalt 
i Altinn. Søknaden sendes inn via skog-
fondskontoen på samme måte som du 
søker om refusjon. 

Mer informasjon om den nye 
forskriften kan leses på siden til  
Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

HUSK!

https://gardskart.nibio.no/search
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5?
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2415670/NIBIO_2016_Arealressurskart-AR5.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-94877357d3e2:6950af7d60838c900cde7307d17f012b00108a7d/20180117_Innmarksbeite_enkel%20forklaring_Nibio.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/84341a4644574822a62d4b699a91dc7f/forskrift-om-skogbehandling-og-skogsdrift-i-oslo-og-narliggjande-kommunar.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2021/11/ny-markaforskrift-gir-endringer-for-skogbruket-i-flere-kommuner/


ÅPNES FOR BEVERJAKT
Kommunestyret i Lillestrøm vedtok den 26.01.2022 ny lokal forskrift om jakt og fangst 
av bever i Lillestrøm kommune. Med den nye forskriften åpnes det for jakt og fangst av 
bever i hele kommunen. 

TILSKUDD TIL GJØDSLING, TETTERE 
PLANTING OG SUPPLERINGSPLANTING

Også i 2022 er det satt av en nasjonal tilskuddsramme til 
klimatiltak i skogbruket. Dette gjelder tiltakene tettere 
planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog.

TILSKUDDSSATSER I 2022

GJØDSLING: Inntil 50 % 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 søknads- 
skjemaet her. Søknadsfrist: 1. september (vår) og 25. november 
(høst).

SUPPLERINGSPLANTING: Inntil 30 % tilskudd. Les mer om 
forutsetninger og vilkår, og finn lenke til søknadskjemaet her. Søk-
nadsfrist: 1. september (vår) og 25. november (høst).

Den nye lokale forskriften er hjemlet i nasjonal 
Forskrift om forvaltning av bever som trådte i 
kraft den 15.05.2017. Samtidig vedtok kommu-
nestyret mål for beverbestanden i Lillestrøm 
kommune. Jakt på bever skal utføres i samsvar 
med disse målene. Den nye forskriften og 
målsettingene er utarbeidet med bakgrunn i 
en kartlegging av bever som ble gjennomført i 
tidligere Skedsmo, Fet og Sørum høsten 2019. 
Kartleggingen viste at det er mange gode  
habitater med en god og stabil bestand av 
bever i kommunen, og at det er mulighet for å 
høste av overskuddet.    

Med bakgrunn i ny lokal forskrift skal beveren 
nå forvaltes mer som småvilt. Kommunen skal 
ikke lenger godkjenne vald, det er ikke lenger 
krav om minsteareal, kommunen skal ikke 
sende ut fellingstillatelse og jegerne skal selv 

rapportere direkte til:   
Statistisk sentralbyrå (SSB) sammen med den 
øvrige småviltrapporteringen.    

Kommunen gjør samtidig oppmerksom på at 
rettigheten til å utøve jakt på bever, som all  
øvrig jakt, tilhører den enkelte grunneier.  
Øvrige jaktinteresserte må således innhente 
tillatelse fra den aktuelle grunneier for å kunne 
utøve jakt.    

Den nye lokale forskriften er kunngjort på   
Lovdata og jakt på bever har trådt i kraft. Jakt-
tider for bever gjelder for perioden 1. oktober til 
30. april.     

For mer info - se: Ny forskrift om jakt og fangst 
av bever i Lillestrøm kommune

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://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-26-519?q=Forskrift%20om%20forvaltning%20av%20bever
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/jaktundersokelsen/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2022-01-26-156
https://www.lillestrom.kommune.no/alle-landbrukssaker/landbrukssaker/ny-forskrift-om-jakt-og-fangst-av-bever-i-lillestrom-kommune/
https://www.lillestrom.kommune.no/alle-landbrukssaker/landbrukssaker/ny-forskrift-om-jakt-og-fangst-av-bever-i-lillestrom-kommune/


SAMMENSLÅING AV 
EIENDOMMER
En del landbrukseiendommer består av 
flere gårds- og bruksnumre (g/bnr). Det 
anbefales at man slår disse sammen til ett, 
da man mest sannsynlig ikke har bruk for 
flere g/bnr.

Tjenesten er gratis i Lillestrøm kommune.

Utplukk av vilkår:

•	 Eiendommene må ligge i samme   
kommune

•	 Søkeren må være hjemmelshaver/e

•	 Må være samme eierforhold på de  
involverte eiendommene

•	 Eiendommene skal grense til hverandre 
(det kan gjøres unntak)

•	 Prioritetskollisjon mellom panthavere. 
Sjekk med Statens kartverk om heftelser 
og rettigheter som må slettes

•	 Bekreftelse på at eier til en eventuell 
bruksrett og fester/e er varslet

•	 Dokumenter som er nødvendig for å få 
tinglyst sammenslåing (f. eks. samtykke 
fra panthavere)

•	 Gyldig firmaattest dersom hjemmelshaver 
er et firma

Bestill gratis forenklet situasjonskart for  å 
markere eiendommene og last ned   
søknadskjema: Krav om sammenslåing av 
tinglyste matrikkelenheter. Skjema må skrives 
under av alle tinglyste hjemmelshavere av 
eiendommene.

Mer info på Lillestrøm kommune:  
Sammenslåing av eiendommer 

HUSK!
SKOGEIER MÅ   
REGISTRERE   
KONTONUMMER I 
SKOGFOND
Landbruksdirektoratet har endret 
rutiner for kontonummer og utbe-
taling av tilskudd i skogfond- 
systemet. Kommunene har ikke 
lenger anledning til å endre  
kontonummer på vegne av skog- 
eier. Dette må skogeier gjøre selv 
via Altinn og skogfond.no.

Dette må du som skogeier gjøre for å 
registere/endre bankkontonummer:

• Registrer ditt bankkontonummer 
via Altinn-tjenesten ”Mitt konto-
nummer” 

• Deretter logg deg inn på skog-
fondskontoen din via skogfond.no 
og følg denne forklaringen slik at 
bankkontonummeret du registrerte 
i Altinn oppdateres her også. 

Vær OBS på følgende:

• Har du flere skogfondskonti, må 
bankkontonummeret være likt for 
alle skogfondskontoene. Det vil si 
for alle dine skogfondskonti knyttet 
til samme organisasjonsnummer 
eller fødselsnummer.

• Har du fått delegert rettighet til 
andre skogfondskonti, kan ikke 
kontonummer i ”Mitt kontonum-
mer”-tjenesten endres uten at du 
har fått tilgang i Altinn.

For mer info - se:
ØKS - viktig endring i rutine for konto-
nummer

https://www.lillestrom.kommune.no/bygg-og-eiendom/kart-og-eiendomsinformasjon/bestille-situasjonskart/
https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/krav-om-sammenslaing
https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/krav-om-sammenslaing
https://www.lillestrom.kommune.no/bygg-og-eiendom/seksjonering-deling-og-oppmaling/sammenslaing-av-eiendommer/
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D_637781871912259909247843%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://www.altinn.no:443/ui/Authentication/LoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D_637781871912259909247843%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://www.altinn.no:443/ui/Authentication/LoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/oks--webskas/oks---viktig-endring-i-rutine-for-kontonummer/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/oks--webskas/oks---viktig-endring-i-rutine-for-kontonummer/


TEMA:
MOTORSAG
DATO: 17.-19.02.22

STED: Haneborgveien 32, Bjørkelangen

ARRANGØR: Østre Romerike skogeierlag

PÅMELDING INNEN: 15.02.2022

Praktisk kurs i vedlikehold og bruk av  
motorsag. Første dag (torsdag 17/2)  
foregår inne på kveldstid. Andre dag  
(lørdag 19/2) foregår ute i skogen.

Pris: Kr 2 250 (landbruket), kr 3 950 (andre 
bransjer). Medlemmer av Østre Romerike 
skogeierlag får kr 1 000 rabatt på oppgitt 
pris.

Påmeldingsprinsipp: Første mann til mølla.

Til påmeldingskjema.

For mer info - se Skogkurs.

KURS! INVITASJON TIL 
KURS I BRUK AV 
DIGITALE
SKOGBRUKSPLAN-
VERKTØY
Vi er godt i gang med kurs for alle 
skogeiere som har ny skogbruksplan 
i tidligere Fet og Sørum. Formålet 
med kursene er å gjøre skogeiere 
kjent med de nye skogbruksplanene 
og de digitale verktøyene: ALLMA 
og DinSkog. De digitale kursene er 
gratis.     

Velg mellom følgende kurs på Teams:

ALLMA-kurs:
• Mandag 14. februar, kl. 19-21
• Mandag 21. februar, kl. 19-21

DinSkog-kurs:
• Tirsdag 15. februar, kl. 18.30-20.00
• Torsdag 17. februar, kl. 09.00-10.30
• Tirsdag 22. februar, kl. 18.30-20.00
• Torsdag 24. februar, kl. 09.00-10.30

Meld deg på skogbruksplan- eller ALLMA 
kurs fra Glommen Mjøsen Skog her.

Meld deg på DinSkog kurs fra Viken 
Skog her.

Ønsker du tilgang til ALLMA eller hjelp til 
pålogging, ta kontakt på:
allma@glommen-mjosen.no 

Ønsker du tilgang til DinSkog eller hjelp 
til pålogging, ta kontakt på:
support@dinskog.no

https://www.checkin.no/event/40148
https://www.skogkurs.no/kurs/kurs.cfm?id=51028&type=kurs
http://pamelding.mjosen.no/P.aspx?accountKey=azJ7Jb0qH0WpSSeYtBNVvQ&PageId=2d3df97d3992e71180cc00155da5871b
https://www.viken.skog.no/aktuelt/aktiviteter/
mailto:allma%40glommen-mjosen.no?subject=
mailto:support%40dinskog.no?subject=


HØRING:
FELLES MÅLSETTING 
FOR HJORTEVILT-
FORVALTNINGEN
I forbindelse med kommunesammen-
slåingen av Fet, Sørum og Skedsmo 
kommuner, må det vedtas en felles 
målsetning for hjorteviltforvaltningen 
i Lillestrøm.

Vilt- og fiskeutvalget i Lillestrøm kommune 
vedtok 07.12.2021, sak 6/21, at Mål for 
hjorteviltforvaltningen i Lillestrøm kom-
mune skal legges ut på høring til jaktvald, 
bondeorganisasjoner, skogeierandelslag, 
jegerforeninger, naturvernforbundet, grunn-
eierforeninger samt andre lag, foreninger og 
nabokommuner. 

Høringsdokumentene vil etterhvert bli å 
finne på Innbyggerportalen til Lillestrøm 
kommune under: Høringer

Innspill kan sendes til:
postmottak@lillestrom.kommune.no, eller i 
post til Lillestrøm kommune, Pb 313, 
2001 Lillestrøm.

Innspill merkes med saksnummer 20/81496.

HØRINGSFRIST: 1. APRIL 2022.

HUSK!
SØK TILSKUDD TIL 
SKOGBRUKSPLAN!
Skogbruksplanprosjektet i (gamle) 
Fet, Sørum og Aurskog-Høland, er 
ferdigstilt, og alle som har bestilt 
plan skal nå ha fått den. Hvis du ikke 
har søkt om tilskudd ennå kan du 
gjøre det her: 

Ved å logge deg inn på din skogfond-
konto via Altinn - Skogfondssystemet. 
Klikk på Søknader Inn- og utbetaling, 
deretter Søknad om tilskudd skogbruks-
plan. Er du usikker på om du har søkt 
tilskudd, kan du også sjekke det på 
linken over, eller ta kontakt med:

Fagleder skog:
Eli Tangen Eggum
477 10 060

FRIST FOR Å SØKE TILSKUDD: 
04.03.2022

STRØMPAKKE FOR JORD-
BRUK OG VEKSTHUS

Landbruksdirektoratet har lagt ut  
informasjon om kompensasjon for 
høye strømkostnader. Klikk deg inn 
på Landbruksdirektoratet for mer 
info:

Strømpakke for jordbruk og veksthus

OMLEGGING TIL
FORNYBAR ENERGI PÅ 
GÅRDSBRUK

8., 9. og 10. mars er det kurs for alle 
interesserte bønder om omlegging til 
fornybar energi.

Tema blir metodikk for energikartlegging, 
alternative fornybarløsninger, økonomi og 
hvordan søke støtte.

Kursene holdes på hhv. Tomb vgs, Hvam 
vgs og Buskerud vgs. Les mer på:
Statsforvalteren i Oslo og Viken

KURS!

https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
mailto:elitangen.eggum%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/strompakke-for-jordbruk-og-veksthus
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/03/omlegging-til-fornybar-energi-pa-gardsbruk/


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

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam,  
utdanner agroteknikere og studenter 
innenfor dyreassisterte aktiviteter.

Høsten 2022 starter studiene:

- Kvalitetsrevisor i landbruket   
- Dyreassisterte aktiviteter

Begge studiene er på 60 studiepoeng, og 
gjennomføres som deltidsstudium over 2 år. 
Studiene har både nettbasert undervisning og 
samlinger. Samlingene er i hovedsak på Grønt 
fagsenter, Hvam i Nes kommune, Viken.

Det kreves ikke generell studiekompetanse, men 
fagskolen bygger på fullført 3-årig utdanning 
innen naturbruksprogrammet eller 5 år annen 
relevant praksis/utdanning. Studiene egner seg 
bra for deg med landbrukserfaring. 

Les mer om studiene hos:

Hvam videregående skole og   
Fagskolen Innlandet

VIL DU BLI AGROTEK-
NIKER ELLER UTDANNE 
DEG I DYREASSISTERTE 
AKTIVITETER?  

NYHET:     

HØRINGSRADAREN
Forum for natur og friluftsliv har 
lansert en felles «Høringsradar» - et 
enkelt, nytt verktøy som gjør at alle 
lettere kan følge med på politiske 
planer som påvirker natur og
friluftsliv der de bor.

• Mer om Høringsradaren - HER.
• Gjør et søk i Høringsradaren - 

HER.

WEBINAR-SERIE:

LUNSJ MED FAG

Onsdager kl. 11 arrangerer Norsk 
Landbruksrådgiving webinarserien 
«lunsj med fag». Dette er korte 
foredrag med aktuelle tema.

Mer info om webinar-serien finner 
du på Norsk Landbruksrådgiving.

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/
https://viken.no/hvam-vgs/
https://fagskolen-innlandet.no/studier/landbruksfag
https://fnf-nett.no/hoeringsradaren/
https://xn--hringsradaren-bnb.no/
https://www.nlr.no/kalender

