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Erosjon i bekk, Lillestrøm.
FOTO: Eli Tangen Eggum.

Har du områder på din eiendom langs elv/
bekk hvor det er behov for erosjonssikring, 
og du er interessert i å delta i et prosjekt 
med å teste ut naturbaserte løsninger for 
dette?

Ta kontakt med oss på:
landbruk@lillestrom.kommune.no

Forslag til områder skal sendes videre til  
NIBIO hvor de blir vurdert for befaring før 
det besluttes hvilke områder som skal  
benyttes som testområder. 

Produsentene trenger ikke å gjøre noe nå 
for å motta ekstrautbetalingen i  
september. Ekstrautbetalingen skal  
baseres på søknadsrundene i oktober 
2021 og mars 2022.

Produsenter som starter opp i 2022 vil få 
utbetaling i februar 2023. Ekstra- 
utbetalingen er omtalt i kapittel 7.1.

Dette er kommunens overordnede plan 
for utbygging og vern av arealer i 
Lillestrøm. Planen har stor betydning for 
utvikling av byen og tettstedene, bomiljø, 
arbeidsplasser og tjenesteyting. Den er 
også viktig for å ivareta hensyn til klima 
og miljø, samfunnssikkerhet, vern av jord, 
naturområder, kulturminner og frilufts- 
områder.

Les mer om revisjon av kommuneplanen 
her.

Vannområdene Øyeren og   
Leira-Nitelva deltar i et erosjons-
sikringsprosjekt i  samarbeid med 
NIBIO og Viken Fylkeskommune. 

ØNSKER TESTOMRÅDER 
FOR EROSJONSSIKRING 

EKSTRAUTBETALING 
AV PRODUKSJONS- 
TILSKUDD I 2022 

I årets jordbruksoppgjør ble partene 
enige om å kompensere inntekts- 
svikten for 2022. Ekstrautbetalingen 
av produksjonstilskudd skal skje i  
september. 

HØRING:    
KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL

Kommuneplanens arealdel er på 
høring til 19.09.2022.

mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-120-s-20212022/id2913926/?ch=7
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan/
https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/kommuneplan/revisjon-av-kommuneplan/


ØKT TILSKUDD TIL 
DRENERING AV JORD-
BRUKSJORD 

I årets jordbruksforhandlinger ble 
partene enige om å øke tilskudds- 
satsene for drenering fra 1. juli. 

Nye satser er 2 500 kroner per dekar og 
38 kroner per løpemeter grøft, av- 
grenset til maksimalt 2 500 kroner per 
dekar berørt areal. Endringene gjelder 
for søknader sendt inn etter 1. juli 2022. 
Forskrift om tilskudd til drenering av 
jordbruksjord blir oppdatert med de nye 
satsene.     
     
Les mer på nettsiden til Statsforvalteren, 
blant annet om behandling av søknader 
om tilskudd til drenering som er sendt før 
1. juli. 

God grøftetilstand vil også kunne  
redusere avrenningen av jordpartikler 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 
innlogging via ID-porten/Altinn. Søk-
nadsskjema finner du her. Det er ingen 
søknadsfrist. I enkelte saker kan det det 
være nødvendig med en arkeologisk 
registrering før kulturminneforvaltningen 
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.

TILSKUDD TIL  
DRENERING AV JORD-
BRUKSJORD

Drenering av jordbruksjord har  
mange positive effekter som økte  
avlinger, bedret jordstruktur og  
mindre klimagassutslipp.

REGIONALT   
MILJØTILSKUDD 2022

Foreløpige tilskuddssatser og informasjon 
om regionale miljøtilskudd i Oslo og Viken 
2022, samt veileder med utfyllende  
kommentarer og vilkår for tilskuddene 
finner du her. 

SØKNADSFRIST:    
15. oktober 2022   

Du kan søke fra og med   
15. september.

... grunnet ferieavvikling hos   
Statsforvalteren i Oslo og Viken.

DET BLIR INGEN   
UTBETALINGER FRA  
SKOGFOND I UKE 29 OG 30!

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FSF%2Fforskrift%2F2013-06-25-769&data=05%7C01%7Cfmbujfo%40statsforvalteren.no%7C04eeb3b20c49478e438108da54179cf2%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637914757813594196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=BjDqXpdTL43osxefXP8BsKWfqGeL1VLPet0ugB8J%2Frk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FSF%2Fforskrift%2F2013-06-25-769&data=05%7C01%7Cfmbujfo%40statsforvalteren.no%7C04eeb3b20c49478e438108da54179cf2%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637914757813594196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=BjDqXpdTL43osxefXP8BsKWfqGeL1VLPet0ugB8J%2Frk%3D&reserved=0
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
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
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/


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 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.

GJØDSLING: Inntil 50 % tilskudd. Les 
mer om forutsetninger og vilkår, og finn 
lenke til søknadskjemaet her.    
Søknadsfrist: 15. september.

TETTERE PLANTING:
Nyplanting: Inntil 60 % tilskudd. Les mer 
om forutsetninger, vilkår og finn lenke til 
søknadsskjemaet her. 
Søknadsfrist: 1. september (vår) og  
25. november (høst).

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

Søknad om tilskudd (og refusjon fra skogfond) 
skal registreres elektronisk via Start tjeneste 
på Skogfond, helst så snart som mulig etter at 
tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.

Husk å laste inn faktura og legg inn en kart-
markering som viser hvor tiltaket er gjennom-
ført. For mer om NMSK og veiledende satser, 
se Lillestrøm kommune. 

TILSKUDDSSATSER - NMSK:
SØKNADSFRIST:

1. desember 2022

TILSKUDD TIL KLIMATILTAK

Det er satt av en nasjonal tilskudds-
ramme til klimatiltak i skogbruket. 
Dette gjelder følgende:

RUSTE OPP SKOGSBILVEI 
I 2023 ELLER 2024?
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.

Før man begynner å tenke tilskudd for ny- 
bygging eller ombygging av eksisterende 
skogsvei må en søke kommunen om god-
kjenning. Det skal blant annet foreligge en 
byggeplan som kommunen har godkjent før 
anleggsarbeidet igangsettes. For mer info - se:

• Søke om bygging av landbruksvei
• Tilskudd til veibygging i skog
• Tilskudd til bygging og ombygging av 

skogsbilveger i Lillestrøm

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


KURS I SKOGFOND

Ja, da har du mulighet til å laste ned 
presentasjonene og se webinaret i opptak 
som ligger her.

! REFUSJON FOR   
SKOGBRUKSPLAN

Søknad om refusjon for skogbruksplan 
leveres elektronisk på samme måte som 
for andre tiltak i skogen.

Søk om refusjon ved å logge deg inn på 
Skogfond. Legg ved faktura. Kostnader 
som registreres skal alltid være netto 
kostnader (uten MVA), da det ikke er skat-
tefordel på bruk av skogfond til dekning 
av MVA. Unntak er skogeiere som ikke er 
merverdiavgiftspliktige (kapitalskogeiere), 
som har rett på bruk av skogfond med 
skattefordel også på merverdiavgiftsdelen 
av kostnaden.

Skogeiere som har søkt tilskudd til skog-
bruksplan skal ha mottatt dette på sin 
skogfondkonto (overført 22.04.2022).

Skogeiere i Fet og Sørum fikk i april 
faktura for ny skogbruksplan fra 
Glommen Mjøsen Skog. Kostnadene 
for planen kan dekkes med skogfond.

AKTIV VED-  
PRODUKSJON

Gikk du glipp av skogfondkurset som 
ble holdt i april for kommunene på 
Romerike og Hadeland?

På Armoen produserer Verkstedgården 
arbeids- og aktivitetssenter varme til 
innbyggere i kommunen. Her går ved-
kløyveren og saga i ett flere dager i uka. 

Leder for vedproduksjonen og hjelpepleier 
ved aktivitetssenteret, Gry Hege Hilton, for-
teller at de selger ved raskere enn de klarer å 
produsere. I år kommer en del av trevirket fra 
kommuneskogen.

Da avd. Landbruk tok turen på forsommeren var blant  
annet Trine Sameien og Runar Olav Blystad i full sving 
med å produsere bjørkeved fra kommunens skog på 
Brattåsen. FOTO: Gry Hege Hilton og Eli Tangen Eggum.

https://skogselskapet.no/kurs-i-skogfond-for-skogeiere-i-viken/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/


FLOGHAVRE OG 
HØNSEHIRSE
Floghavre og hønsehirse i åkeren 
fører til redusert avling, mer bruk av 
plantevernmidler og økte kostnader. 
Floghavre og hønsehirse 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 anbefaler kommunen at du fyller ut 
vedlagte rapporteringsskjema som viktig 
dokumentasjon i ditt KSL-arbeid.

SKOGEIERS BEREDSKAP 
VED SKOGBRANN

Våren var ekstremt tørr over store deler 
av landet. I skrivende stund er det ingen 
skogbrannfare på Østlandet. Likevel er 
det verdt å informere om Landbruks-
direktoratets nye informasjonsside 
om skogeiers ansvar og beredskap ved 
skogbrann og skogbrannfare.

Den nye informasjonssiden gir oversikt over 
de tiltakene skogeier bør iverksette når det 
er skogbrannfare.

Det er viktig at skogeierne og skogbruksaktø-
rene gjør løpende vurdereringer av skog-
brannfaren ved markberedning, kantslått og 
tømmerdrift, og tar nødvendige forholdsre-
gler for å redusere risikoen for skogbrann.

Siden mange skogbranner antennes av lyn, 
bør skogeiere og skogbrukere følge ekstra 
godt med i skogen etter tordenvær dersom vi 
får en ny tørkesommer.

Ta en kikk på den nye siden om skogbrann 
hos:
Landbruksdirektoratet.

ENDRINGER I INVESTERINGS-
STØTTE FRA INNOVASJON 
NORGE FRA 2023

Fra 2023 økes maksimal prosentsats 
for investeringsstøtte fra 35 til 40  
prosent av godkjent kostnadsoverslag. 

Samtidig øker øvre kronebeløp fra 2 millio-
ner kroner til 3,5 millioner kroner.

Les mer hos Innovasjon Norge

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/skogbrann
http://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/endringer-i-investeringsstotte-fra-2023/


DEN STORE PLANTEDAGEN 2022
I år var 280 elever og lærere ute på ni 
forskjellige steder i landet sammen 
med Skogselskapet og plantet trær 
i forbindelse med den store plante-
dagen 2022. Skogselskapet  i Oslo og 
Akershus var i Tæruddalen i Lillestrøm  
kommune 19. mai og plantet med   
6. trinn fra Sten-Tærud skole. 

Skogansvarlige ved avd. Landbruk var med 
ut og fortalte om hva offentlig skogforvalt-
ning har ansvaret for og at kommunen selv 
eier skog.

Elevene ble eksperter i å finne optimale 
planteplasser, elevene ga plantene navn 
etter lærerne, de lærte at trær tar opp CO2 
og blir til papir, planker, klær og mye mer. I 
tillegg fikk alle testet spikkekniven.

SKOLESKOGDAG:
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BILDE OVER:  
Snorre Synnestvedt i 
Skogselskapet OA for-
talte hvordan plantene 
skal settes i bakken.

BILDER TIL VENSTRE: 
Mange spikkekni-
ver klare til bruk. 
Målet var å spikke ei 
seljefløyte eller en 
seljenisse.



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

FERIEAVVIKLING
I uke 28 og 29 har alle på  
Landbruk ferie. 

Dersom det er noe som haster, så 
ring sentralbordet på 66 93 80 00,  
eller send en sms til Torunn E. Hoel 
på 92 85 66 12, og du vil bli   
kontaktet.

God sommer!

Bildet av mjølkerampa ble ikke kreditert 
i forrige Landbruksnytt, og står seg like 
fint i sommerutgaven. Takk for et flott 
stemningsbilde, fotograf Hjalmar Rune 
Ripe. 

KARTLEGGING AV 
NATURTYPER I 2022
Fra mai til oktober 2022 skal Miljø-  
direktoratet kartlegge naturtyper i  
utvalgte områder i Norge.

Målet med kartleggingen er å få på plass 
god stedfestet informasjon om naturen til 
bruk i blant annet arealplanleggingen. Det 
vil kunne bidra til at det er lettere å ta  
hensyn til naturen tidlig i slike prosesser.

Berørte grunneiere bes ta kontakt med 
Statsforvalteren hvis det er spesielle hen-
syn som bør tas på deres eiendom.  

For mer info - se:    
Statsforvalteren i Oslo og Viken.
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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.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter---miljo-og-klima/2022/05/kartlegging-av-naturtyper-i-2022/

