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Tirsdag 29. mars inviterte de fire skogeierlagene; Østre Romerike Skogeierlag, Nedre 
Romerike Skogeierlag, Høland-Setskog Skogeierlag og Rømskog Skogeierlag politikere 
i Lillestrøm og Aurskog-Høland til skogdag i Lillestrøm kommuneskog, med tema   
bærekraftig skog- og trebruk. Det ble kjørt skogdebatt og ordfører i Lillestrøm, Jørgen 
Vik, fikk testet spakene i tynningsmaskinen.

POLITIKERE PÅ SKOGBENKEN

Erik Toverud fra 
Stangeskovene kunne 
fortelle at de har til-
sammen 140 årsverk i  
sin skog- og sagbruks-
virksomhet i Lillestrøm 
og Aurskog-Høland 
kommuner. 

FOTO:
Trym Helbostad.

Ordfører Jørgen Vik fikk prøvd seg som fører av tynnings-
maskinen i Lillestrøm kommuneskog. FOTO: Trym Helbostad.

En lydhør forsamling bestående av f.v. varaordfører 
og ordfører i Lillestrøm henholdsvis Thor Grosås (SP) 
og Jørgen Vik (AP), styremedlem i Glommen Mjøsen 
Skog, Rolf Holm samt Lillestrøm-politikerne Gabriel 
Wilhelm Kielland (MDG) og Hallstein Flesland (H). 
FOTO: Eli Tangen Eggum.

Under skogdagen fikk politikerne blant annet høre 
at skogen binder halvparten av Norges klimagassut-
slipp, og at det i Norge er satt av 70.000 nøkkel- 
biotoper. De fikk høre at bærekraftig bygging med 
tre kan føre til 40-60 % redusert klimautslilpp, gi god 
økonomi og bedre inneklima. Førstehåndsverdien på 
tømmeret i Lillestrøm og Aurskog-Høland kommuner 
er på ca. 110 mnok. Med 10 gangeren mer verdi- 
skaping for samfunnet snakker vi store summer. 



Ungskogpleie handler om å ta vare på  
skogen. Riktig ungskogpleie utført til rett tid 
gjør at framtidstrærne vokser mer og får bedre 
tømmerkvalitet.

Ungskogpleie går ut på å fjerne trær som 
vokser for tett eller trær som du ikke ønsker å 
satse på. Dette vil gi trærne det skal satses på, 
det vil si framtidstrærne eller hovedtreslaget, 
nok plass til å utvikle seg best mulig. Trærnes 
rotutvikling formes i ungskogen. Trær som fris-
tilles blir mer symmetriske og etablerer større 
andel grønn krone og større rotsystem. Dette 
gir skog som er bedre rustet mot snø og vind.

Kommunen, i samarbeid med Skogselskapet i 
Oslo og Akershus, vil i år gi skogeiere veiled-
ning om ungskogpleie. Målgruppa er skogeiere 
i tidligere Fet og Sørum, som har rykende  
ferske skogbruksplaner. Kan hende er det 
du som får en telefon med gode tips og råd. 
Vi vil også at du tar kontakt med oss for råd. 

Håvard Midtskogen i Skogselskapet har lang 
erfaring med skogkultur generelt og ungskog-
pleie spesielt, og kan kontaktes for veiledning. 
Han treffes på mobil 950 40 438 /  
haavard@skogselskapet.no

Ellers oppfordrer kommunen skogeiere med ny 
skogbruksplan om å ta en titt på  
behandlingsforslagene som omhandler 
ungskogpleie. Hver plan har periodevise  
behandlingsforslag, også på ungskogpleie. 
I planen har du forslag til hvilke bestand og 
hvilket år det anbefales utført ungskogpleie. 
Andelslagene har nå arbeidskapasitet til å få 
din jobb gjort - så ta kontakt med din skog-
bruksleder eller ta ryddesaga i eget grep. 

Lillestrøm kommune har tilskudd til ungskog-
pleie på 35 % med inntil 220 kr/dekar, og med 
skattefordelen ved bruk av skogfond så blir 
tiltaket rimelig. Vi sier bare: Kjør ungskogpleie!

AKSJON SKOGKULTUR  
KOMMER TIL DEG

Nå som skogeiere i store deler av Lillestrøm kommune  har fått nye skogbruksplaner 
drar kommunen i gang Aksjon skogkultur igjen. Kommunen ønsker å ta kontakt med deg 
som har ungskogpleiebehov, og bistå med veiledning på hvor det bør ungskogpleies og 
hvordan man går fram for å få jobben gjort. 

R
oy

 N
ys

te
d

 i 
sv

in
g 

m
ed

 r
yd

d
es

aa
ga

 i 
Li

lle
st

rø
m

 k
o

m
m

u
n

es
ko

g 
n

å 
i 

m
ar

s.
 F

O
TO

: A
le

xa
n

d
er

 E
gn

er
.

mailto:haavard%40skogselskapet.no%20?subject=


REGIONAL ELG-
BEITETAKST I  
VIKEN 2022
Viken fylkeskommune vil i år gjennomføre 
en regional elgbeitetakst i Viken fylke. 
Taksten dekker 49 av 51 kommuner, og 
Lillestrøm kommune er en av dem. 

Bakgrunn
Det har ikke tidligere vært utarbeidet noen 
samlet oversikt over elgbeitene og beitetryk-
ket i Viken. Viken fylkeskommune har derfor 
besluttet å gjennomføre en regional elgbeite-
takst over hele fylket i 2022. Målet er å få et 
inntrykk av beitetrykket i ulike regioner, men 
informasjonen vil og være nyttig i den lokale 
elgforvaltningen. Beitetaksten vil foregå etter 
Solbraa-metoden.

Metodikk og gjennomføring
Solbraa-metoden er en metodikk for å kartleg-
ge elgens beitetilgang og beiteutnyttelse. Ved 
å kartlegge hvor stor andel av fjorårets skudd 
som er beitet av ulike treslag kan man vurdere 
om elgbestanden er bærekraftig i forhold til 
tilgjengelig beite, eller om beitene er overut- 
nyttet. Dette er viktige opplysninger når elgs-
tammen skal forvaltes lokalt og regionalt.

Undersøkelsene foregår i hogstklasse II hvor 
tilgangen til beitevekster i elghøyde er størst. 
For å få et representativt bilde blir ca. 550 
skogbestand i hogstklasse II valgt tilfeldig ut 
rundt i fylket. Dette betyr at antall bestand 
som inngår i undersøkelsene vil være høyere 
i kommuner med stor geografisk utstrekning 
enn i små kommuner. I praksis blir alle utvalgte 
bestander oppsøkt i felt, og det gjennomføres 
registreringer etter en fastsatt instruks. Felt- 
arbeidet vil foregå fra april og utover  
sommeren og utføres av personell tilknyttet 
Glommen Mjøsen Skog.

Det vil bli utarbeidet en rapport som bl.a. viser 
beitetrykk lokalt og regionalt. Rapporten vil bli 
sendt kommunene og er planlagt lagt ut på 
Viken fylkeskommunes nettsider ved årsskiftet 
2022/2023.

Reservasjon
Det er kun forhold knyttet til elgens beite som 
blir registrert i dette prosjektet. De som likevel 

Elgbeiteskade på furu i Lillestrøm kommuneskog. 
FOTO: Eli Tangen Eggum.

ønsker å reservere seg mot å la sin skog inngå 
i beitetaksten må henvende seg til kommunens 
viltansvarlig snarest - Eli Tangen Eggum (mobil 
477 10 060). Eventuell reservasjon vil bli  
videreformidlet til takstselskapet. Spørsmål 
lokalt kan rettes til kommunens viltansvarlig.

I Lillestrøm er det plukket ut totalt 11 flater 
(uten reservebestand). Med reservebestand 
vil taksten i vår kommune gå over totalt 18  
skogeiendommer. Kommunen vil kontakte 
berørte skogeiere for informasjon om taksten.

VET DU OM NOEN 
SOM IKKE MOTTAR   
LANDBRUKSNYTT?
Vi mangler fortsatt noen gårdbrukere i 
vår oversikt. Hvis du vet av noen som 
gjerne vil ha, men ikke mottar   
Landbruksnytt – be dem ta kontakt med 
oss på:     
landbruk@lillestrom.kommune.no

PS!

mailto:EliTangen.Eggum%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=


TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS TILSKUDD

Ungskogpleie*

Eiendommer

< 10.000 dekar produktiv skog
35% 220 kr/daa

Eiendommer

> 10.000 dekar produktiv skog
30% 100 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.

TILSKUDD I SKOGBRUKET 2022
Kommunen fordeler ut tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 
Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, 
samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner skal ivaretas og videreutvikles.

PS!

TILSKUDD TIL GJØDSLING, TETTERE 
PLANTING OG SUPPLERINGSPLANTING

Også i 2022 er det satt av en nasjonal tilskuddsramme til 
klimatiltak i skogbruket. Dette gjelder følgende tiltak:

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).

TETTERE PLANTING VED SUPPLERINGSPLANTING: Inntil 
30 % tilskudd. Les mer om forutsetninger og vilkår, og finn lenke 
til søknadskjemaet her. Søknadsfrist: 1. september (vår) og 25. 
november (høst).

For mer om NMSK og veiledende satser - se 
Lillestrøm kommune. Søknad om tilskudd 
registreres digitalt via Skogfond på nett.  
 
Søknad skal registreres så snart som mulig 
etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mot-

tatt. Dokumentasjon av kostnader lastes opp 
som vedlegg i slutten av utfyllingen.

Husk å laste inn faktura og en kartmarkering 
som viser hvor tiltaket er gjennomført. 

TILSKUDDSSATSENE FOR NMSK 2022:
SØKNADSFRIST:

1. desember 2022
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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://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/skogbruk/tilskuddsordninger-skogbruk/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/


JORDBRUKSPRODUKSJON I LILLESTRØM 
Tabellen viser hvor mange produsenter og husdyr som finnes i kommunen. I tillegg er det hentet  
data fra meieri og slakterier på leveranser av kjøtt, melk og egg i 2020.

Husdyr Antall       
produsenter

Antall dyr Produksjon 
kg

Forbruk per  
person per år kg

Antall personer 
som får dekket sitt 
årsforbruk 

Melkekyr

Melk

21 820

5 167 982 107                   48 230

Ammekyr 26 511         

  460 759 

                    

14,3

                   

32 221Øvrige storfe 42 2 584

Purker 3 574          

        279 321

                    

20,2

                   

13 828Slaktegris 4 2 526

Søyer

Lam/sau

Ull

15 627

          14 713                      3,3                      4 458

            1 966

Verpehøner 3 23 938         414 204              13,1    
200 egg

                  31 619

Slaktekylling 2         312 378                    10,5                   29 750

Livkalkuner 1 2 480

Hest 43 364

Hjort 2 30

Bifolk 16 203

Kilder: Felles datakatalog, Matprat, Landbruksdirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

PLANTE-  
PRODUKSJON 
I kommunen er det  
110 606 dekar fulldyrka jord 
og 7 715 dekar innmarks- 
beite. Det dyrkes korn på  
77 % av arealene.

I 2020 ble det levert  
40 061 623 kg korn til korn-
kjøper eller såvare- 
forretning. Dersom alt  
kornet brukes til brød, til- 
svarer det ca. 80 mill. brød.

Vekst 2021 Dekar Antall produ-
senter

Korn - totalt 85 446 227

Bygg 30 472 155

Havre 30 807 171

Høsthvete 10 564 69

Vårhvete 7 583 50

Rug/rughvete 3 218 22

Eter/belgvekster/bønner 899 9

Oljevekster 1 758 17

Fulldyrka eng 16 759 116

Innmarksbeite 4 804 72

Potet 596 4

Grønnsaker/frukt/bær 31 5 Ki
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https://data.norge.no/datasets?orgPath=%2FSTAT%2F972417874%2F981544315&q=Leveranser%20til%20slakteri%20i%20landbruket%20i%202020
https://www.matprat.no/artikler/ernaring/hvor-mye-kjott-spiser-vi-faktisk/
https://ldir.statistikkdata.no/pt-statistikk.html
https://www.ssb.no/statbank/table/10249
https://ldir.statistikkdata.no/pt-statistikk.html


DRIVEPLIKT OG 
JORDLEIEAVTALER 
Det er driveplikt på jordbruksareal med 
fulldyrka jord, overflatedyrka jord og inn-
marksbeite. Hvis din eiendom har et slikt 
areal, er det driveplikt på arealet uansett 
størrelsen på arealet. 

Driveplikten er personlig og gjelder for hele 
eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eier 
selv driver jorda eller leier bort jorda til andre 
som driver jorda. For at driveplikten skal være 
oppfylt må produksjonsegenskapene på jorda 
opprettholdes slik at arealene kan nyttes til 
vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal 
avling. Dette innebærer at arealene som ut-
gangspunkt må høstes og kultiveres årlig. 

Hvis jorda skal leies bort må leiekontrakten: 
• Ha en varighet på minst 10 år
• Være skriftlig
• Føre til driftsmessige gode løsninger

Hensikten med kravet til 10-årige avtaler er å 
sikre at den som leier jorda har et mest mulig 
stabilt ressursgrunnlag som grunnlag for drift 
og investeringer. 

Kommunen ser at det er mange som leier jord, 
men at vi i liten grad har mottatt kopi av jord- 
leieavtalene. Vi minner derfor om gjeldende 
krav i jordlovas § 8, 2. ledd om at jordleie- 
avtaler skal være skriftlige, ha en varighet på 
minst 10 år og at kopi av avtalen skal sendes 
kommunen. Vi vil også etterspørre kopi av 
avtaler i forbindelse med saksbehandling. 

I noen tilfeller kan du som eier ha behov for 
å søke om dispensasjon fra krav til varighet 
av jordleieavtalen. Årsaken til dette kan for 
eksempel være: 

• Sykdom
• Nært forestående generasjonsskifte
• Vekstskifte
• Ønske om endret driftsform innen kort tid

REGLER OM BRUK AV 
PLANTEVERNMIDLER I 
SKOGBRUKET

Når Landbruk er ute på befaring eller kontroll er 
det lov å nyte det glade gardsliv. Her ved  rådgiver 
Ragnhild Aasgaard Lystad og pus.   
FOTO: Synnøve Skaret Sameien. 

Den som skal spre plantevernmidler på 
sprøytefelt i utmark som er 15 dekar 
eller større, må sende søknad om  
tillatelse til kommunen på skjema fast-
satt av Mattilsynet. 

Vedtak skal ivareta hensyn til både folke-
helse, miljø og næringsaktør. Det kan stilles 
vilkår for tillatelsen.

Den som sprer plantevernmidler med  
motorisert spredeutstyr på sprøytefelt i 
utmark som er mindre enn 15 dekar, har 
plikt til å sende melding om dette på 
skjema fastsatt av Mattilsynet. Meldingen 
skal sendes til kommunen innen 1. oktober 
samme år som spredningen er utført.

Jf. Forskrift om plantevernmidler.

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/plantevernmilder_soknader_og_meldinger_til_kommunen_skog_utmark_kantsoner_og_aakerholmer.19660
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/plantevernmilder_soknader_og_meldinger_til_kommunen_skog_utmark_kantsoner_og_aakerholmer.19660
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-06-455/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7


SØK MIDLER FRA 
RAVINEFONDET
Er du grunneier med kartlagt ravine på 
din eiendom, eller er en frivillig   
organisasjon, er det nå mulig å søke om 
støtte til tiltak som bidrar til en bære- 
kraftig forvaltning av ravinene i   
kommunen.

Lillestrøm kommune vedtok i 2021 å opprette 
et ravinefond for å stimulere til målrettede tiltak 
i ravinene. Fjorårets tilskudd gikk til tiltak som 
for eksempel: fjerning av fremmede arter, opp-
rydding av forsøpling, tilrettelegging for beite-
dyr der det tidligere var beitemark, kartlegging 
av arter og naturtyper, etc. 

Søknaden må inneholde:

• Søknadsbrev med beskrivelse av tiltaket

• Gjennomføringsplan

• Oversikt over forventede utgifter på til-
taket. Det kan søkes om maksimalt kr 
200.000, - per tiltak. Ravinefondet kan 
dekke inntil 60 % av totalkostnadene. 
Egne timer brukt i prosjektet (inkludert 
timer til å skrive søknaden) kan føres opp 
som egeninnsats og i egenandelen på  
40 %. Egeninnsats kan godskrives med 
inntil 600 kr per time.

Søknad sendes:

Lillestrøm kommune på e-post:  
postmottak@lillestrom.kommune.no eller til 
adresse: Lillestrøm kommune, Postboks 313, 
2001 Lillestrøm.

Merk søknaden med p360 Sak 21/09842.

SØKNADSFRIST:    
9. mai 2022 

For mer om kriterier som må være oppfylt for at 
søknaden kvalifiserer til å få tilskudd fra ravine-
fondet - se her.

ATOMBEREDSKAP:

HVORDAN BEGRENSE 
SKADENE I NÆRINGS-
MIDDELPRODUKSJON 
VED EN ULYKKE?

Skjer det en atomulykke har  
Mattilsynet en sentral oppgave med å 
sikre en trygg håndtering og minimere 
konsekvenser av radioaktivitet i dyr, 
mat, drikkevann og fôr.

Hos Mattilsynet finner bønder og  
andre ledd i næringsmiddelproduksjonen 
informasjon som kan være nyttig i eget 
beredskapsarbeid. Ta en titt!

HAR DU HUSKET Å LEGGE INN 
BANKKONTONR. PÅ NYTT I 
SKOGFOND?

For mer info om hvordan du legger inn 
bankkontonummer - se:   
ØKS - viktig endring i rutine for kontonum-
mer.
Bankkontonummer må være registrert for 
at kommunen skal få refundert penger 
eller utbetalt tiskudd.

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/energi-klima-og-miljo/na-kan-du-soke-midler-fra-ravinefondet/
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/atomberedskap_hvordan_kan_man_begrense_skadene_i_naeringsmiddelproduksjonen_ved_en_ulykke.46174
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/
http://Bankkontonummer må være registrert for at kommunen skal få refundert  penger eller utbetalt tiskudd.
http://Bankkontonummer må være registrert for at kommunen skal få refundert  penger eller utbetalt tiskudd.
http://Bankkontonummer må være registrert for at kommunen skal få refundert  penger eller utbetalt tiskudd.


BRÅTEBRANN ER  
IKKE LOV
I Lillestrøm kommune er det ikke lov med 
bråtebrann, kvistbrenning eller brenning 
av hageavfall. Hovedhensikten med for-
budet er å forhindre forurensning og  
helseproblemer, og i tillegg forebygge 
brann i hus, låver m.m.

Overhold forbudet!   
Les mer om forbudet på kommunens nettside.

SKOGBRANNFARE 

Kommunen minner om at det i perioden 
15. april til 15. september er forbudt å 
gjøre opp ild eller grille i eller i nærheten 
av skog og utmark uten tillatelse fra  
kommunen.

Våren 2022 har vært tørr og det er derfor sendt 
ut farevarsel om skogbrann også i våre om-
råder. Det er derfor ekstra viktig å overholde 
bålforbudet! Ta kontakt med Landbruk hvis du 
ønsker skogbrannplakater.

Mer informasjon på nett Nedre Romerike 
brann- og redningsvesen: Alt om bål 

DYREVELFERDS- 
PROGRAM FOR  
STORFE

Et dyrevelferdsprogram er et ram-
meverk for å jobbe systematisk med 
dokumentasjon og forbedring av  
dyrevelferden i husdyrbesetninger. 

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle 
storfebesetninger med mer enn 10 dyr 
innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. 

Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal 
dokumentere dyrevelferd, dyrevelferds- 
tiltak utover regelverket, samt ivareta og 
forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske 
storfebesetninger. Dette skal skje gjennom 
at veterinær og produsent i samarbeid 
finner forbedringsområder. Dette  
samarbeidet, sammen med målrettet råd-
giving fra veterinær, vil skape gode forut-
setninger for lønnsom produksjon.

For mer info - se Animalia

FAKSIMILE: Veileder for besøket i dyrevel-
ferdsprogrammet for storfe.
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https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/meldinger/2021/bratebrann-er-ikke-lov/
https://nrbr.no/alt-om-bal/
https://nrbr.no/alt-om-bal/
https://nrbr.no/alt-om-bal/
https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/dyrevelferdsprogram-for-storfe/


SØK MIDLER FRA  
LILLESTRØM KOMMUNES  
ULVEFOND
Lillestrøm kommunes ulvefond skal 
benyttes til å medfinansiere fysiske 
tiltak som kan bidra positivt for inn-
byggere, landbruk og øvrig næringsliv 
som har utfordringer med tilstede- 
værelse av ulv.

Fondets midler skal i utgangspunktet bare 
benyttes til tiltak i Lillestrøm kommune øst 
for Glomma. 

For eventuelle søknader om rovdyr- 
avvisende gjerder for beitedyr er det et 
krav at de følger standard fastsatt av Miljø-
direktoratet, og at det ikke dekkes av andre 
statlige tilskuddsordninger.

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 
Lillestrøm.    

Merk søknaden med Ulvefond D47019.

SØKNADSFRIST:   
15. mai 2022
Mer info finner du på   
Lillestrøm kommunes innbyggerportal: 
www.lillestrom.kommune.no

MORK SKOG ØSTRE
TILHØRENDE LILLESTRØM KOMMUNE:

ELGJAKT 2022
Lillestrøm kommune lyser ut elgjakt i
kommuneskogen Mork skog østre for
2022.

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. Jaktlaget 
som får tildelt jakta må derfor innrette seg etter 
de regler og forpliktelser som settes av elg- 
valdet. Fellingskvote for høstens jakt bestem-
mes under kvotefordelingsmøtet i storvaldet 
som gjennomføres nærmere jakta. Kun jaktlag 
tilhørende tidligere Sørum kommune kan søke. 

For jaktregler i Mork skog østre og kriterier for 
søknad - ta kontakt med Eli Tangen Eggum 
(mobil 477 10 060).

SØKNADSFRIST:
15. mai 2022

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

Jakttildeling skjer ved trekning i juni. Alle lag 
som har levert søknad underrettes om   
resultatet av trekningen.
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https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/2021/sok-midler-fra-lillestrom-kommunes-ulvefond/
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NY HØRING:    
REVIDERT FORSKRIFT OM 
REGIONALE MILJØKRAV I 
JORDBRUKET I   
OSLO OG VIKEN 
Her finner du høringsdokumentene 

Endringene vil gjelde fra vekstsesongen 
2023.

HØRINGSSFRIST:    
1. juni 2022

REGIONALT MILJØ- 
TILSKUDD 2022
Her finner du foreløpige tilskuddssatser 
og informasjon om regionale miljøtil-
skudd i Oslo og Viken 2022. 

Veileder med utfyllende kommentarer og 
vilkår for tilskuddene finner du også her. 

SØKNADSFRIST:    
15. oktober 2022   

Du kan søke fra og med   
15. september.

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
«Lær å bruke skogfond – smart for lommeboka di, skogen og klimaet» 
 
I samarbeid med Skogselskapet tilbyr kommunene alle skogeierne i skogregionen et 
kurs i skogfond, i form av et 2 timers gratis webinar på kveldstid. 
 
Målet er økt aktivitet i skogen og bruk av skogfond.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Klikk her for påmelding, innen fredag 1. april 
eller skann QR-koden 

• Smart bruk av skogfond 
• Tiltak med direkte og indirekte 

klimaeffekt 
 

• Lær å bruke skogfond.no 
• Lær å levere refusjonskrav digitalt 
• Nyttige ressurssider 

Klimasmart skogbruk 
Tilbud om webinar til skogeiere på Romerike og Hadeland 
 
 
 

Tirsdag 5. april, kl. 18:00 – 20:00, på Teams Tidspunkt 

Innhold 

Påmelding 

Kontakt Skogselskapet 
Håvard Midtskogen (hm@skogselskapet.no)   
Snorre Synnestvedt (sjs@skogselskapet.no)  

Spørsmål? 

HUSK!
DET ER FORTSATT MULIG Å MELDE SEG PÅ SKOGFONDKURS!
MELD DEG PÅ HER INNEN SØNDAG 3. APRIL!

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/2022/06/ny-horing-av-revidert-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-oslo-og-viken/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=52NmoVv3YEapLuiFzrgzGMBa4w-c5wFJm74so2QXnKlUQjRET0NKQVVLUVNHVUVZTEg4V1NDOFVQSS4u


HAR DU PLANER OM Å 
RUSTE OPP SKOGSBILVEI 
I 2023 ELLER 2024?

Og lurer på om tiltaket er tilskudds- 
berettighet? Ja, da vil vi anbefale at du 
tar kontakt med Landbruk. 

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

Tillskudd til vei fordeles kommunevis med 
utgangspunkt i de prosjektene kommunen har 
registrert inn året før tildeling. Ingen prosjekter 
innmeldt, ikke tilskudd. Derfor hører vi gjerne 
fra deg i god tid før du setter i gang.

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

skogsbilveger i Lillestrøm

Skogkurs har i år publisert en ny skog-
kurs info om skilting av landbruksveier. 
Formålet til privatrettslige skilt er å få 
brukerne av veien til å følge lover og 
regler, eller gi viktig informasjon.

Skilting regnes som et sikringstiltak i Normaler 
for landbruksveier med byggebeskrivelse. En 
vei uten bom eller presiserende skilt, regnes 
som åpen for allmenn ferdsel (jf. Lov om 
friluftslivet - §§ 2 og 4). 

For mer info om skilting av landbruksvei - ta 
en kikk på Skogkurs.no.

NY SKOGKURS INFO:
SKILTING AV  
LANDBRUKSVEIER

HVORDAN KJENNE 
IGJEN ANGREP AV STOR 
GRANBARKBILLE?
Statsforvalteren ber kommunene om 
å følge med på barkbilleangrep, og 
kommunen oppfordrer skogeiere om 
å følge med i egen skog. Er du i tvil om 
hvordan nye angrep av stor granbark-
bille ser ut - les videre.

En må ofte skale av bark med kniv for å 
se billene og gangsystemene. Se etter 
innboringshull på stammen, gjerne der det 
er brunt boremel (om det ikke er vasket bort 
av regn). Gangsystemene er karakteristiske 
med parringskammer i midten, stående  
morganger (ofte 2-3 stk.) som går både 
oppover og nedover fra parringskammeret, 
og litt tynnere larveganger som går på tvers 
ut fra morgangene.

Tidlig i sesongen vil du bare finne de første 
billene som borer seg inn, og kanskje et 
parringskammer og påbegynt morgang.   
Senere i sesongen finnes ofte mer fullsten-
dige gangsystemer (se bildet under).

Du kan også finne videoer og instruksjoner 
for å kjenne igjen angrep av stor granbark-
bille på hjemmesiden til   
Landbruksdirektoratet.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/soknad-om-bygging-av-landbruksvei
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-veibygging-i-skog
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/skogbruk/bygging-av-landbruksvei/
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/skogbruk/bygging-av-landbruksvei/
https://skogkurs.no/artikkel/normaler-for-landbruksveier-med-byggebeskrivelse/
https://skogkurs.no/artikkel/normaler-for-landbruksveier-med-byggebeskrivelse/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
https://skogkurs.no/wp-content/uploads/Skilting-av-landbruksveier.pdf
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

DEL GODE    
PROSJEKTER
Har du satt i gang, eller har  
et ferdig landbruksrelatert  
prosjekt på din eiendom   
som kan være hyggelig å vise  
frem til andre gårdbrukere?

Send oss bilder og en tekst,    
så legger vi det ut i    
Landbruksnytt.

Del gode prosjekter :-)

SØK OM TILSKUDD TIL 
KULTURVERNTILTAK 
Her finner du informasjon om ordningen 
i Lillestrøm og kan søke om tilskudd for 
2022. Frist for å søke: 1. april 2022

ARKITEKTUR- OG   
BYGGESKIKKPRIS 2022 
Nybygg, tilbygg, landskapsanlegg og 
istandsetting av verneverdige bygninger i 
Lillestrøm kommune kan nomineres som 
kandidater. Frist for å nominere kandidater: 
20. april 2022

Les mer her.

MED DENNE FINE MJØLKE- 
RAMPA HOS KOLLEGA   
SYNNØVE SKARET SAMEIEN PÅ 
LANDBRUK, ØNSKER VI  
ALLE EN  

flott påske!

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/soknadssordninger/tilskudd-kulturverntiltak/
https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/priser-og-utmerkelser/arkitektur-og-byggeskikkpris/

