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Gjennom en god plan for flytting av matjord, 
kan kommunen bidra til å opprettholde, og aller 
helst øke matproduksjonen, selv om dyrka 
jord blir omdisponert. I utbyggingsprosjekter 
som berører dyrka eller dyrka jord stiller kom-
munen derfor krav til at det skal utarbeides en 
matjordplan. Planen skal beskrive jorda som 
skal flyttes, hvordan flyttingen skal gjennom- 
føres og angi mulige mottaksareal for matjorda. 
Matjordplanen skal inngå som et vedlegg til 
reguleringsplanen.

Avdeling landbruk får henvendelser om vi har 
kjennskap til mulige mottaksarealer for matjord. 
Dette kan for eksempel være ny-  
dyrkingsarealer eller fulldyrka jord med svært 
tynt matjordlag (stive leirkuler). Hvis du har, 
eller kjenner til, slike arealer, vil vi svært gjerne 
at du tar kontakt med oss på:   

landbruk@lillestrom.kommune.no. Dette vil gi 
kommunen en oversikt over mulige mottaks- 
arealer.

Mottak av matjord kan kreve tillatelse etter 
plan- og bygningsloven. Dersom det blir aktuelt 
å gå videre med noen av arealene, vil videre 
prosess avklares gjennom matjordplanen og 
oppfølging av denne.

 

VET DU OM MOTTAKSAREALER 
FOR MATJORD?
Hovedmålet er at dyrka og dyrkbar jord ikke skal bygges ned. I de tilfellene der 
tungtveiende samfunnsmessige hensyn allikevel åpner for en omdisponering gjennom 
kommuneplan eller reguleringsplan, er det en målsetting å kunne ta vare på og nytte 
den verdifulle matjorda til videre matproduksjon et annet sted.  
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Informasjonsfilm om skjøtsel og pleie av 
vegetasjon mellom bekk og jordbruksareal 
kan anbefales - du finner den på: 
Vannportalen

KANTSONER LANGS VASSDRAG
FILM OM:

mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.vannportalen.no/veiledning-restaurering-av-vassdrag/film-skjotsel-og-pleie-av-vegetasjon-langs-bekkekanten/


REGIONALE MILJØTILSKUDD 2022
Søknadsfristen er 15. oktober og du kan søke fra 15. september.  

Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, men tilskuddet reduseres da 
med 1.000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Stor økning i tilskuddssatsene for vannmiljøtiltak 
I områdene rundt Oslofjorden blir det i år gitt økte satser på tilskuddsordningene som er viktige for 
å redusere avrenningen fra landbruket. De utvalgte tiltakene er ingen jordarbeiding om høsten, 
fangvekster og direktesådde høstvekster.

Tiltak med økte satser:

TILTAK Prioritert område, 
under marin grense

§ 17 Ingen 
jordarbeiding om 
høsten

Klasse 1 130 kr/daa

Klasse 1 med dråg 130 kr/daa

Klasse 2 130 kr/daa

Klasse 2 med dråg 240 kr/daa

Klasse 3 240 kr/daa

Klasse 4 240 kr/daa

§ 20 Direkte-
sådd høstkorn og 
oljevekster

Lik sats for alle erosjonsklassene. 200 kr/daa

§ 21 Fangvekster som 
underkultur

Gjelder etablering sammen med korn, sådd 
før høsting eller rett etter tresking. Fang-
vekstene må være godt etablert og ikke 
hovedveksten neste år (ikke gjenlegg). 

200 kr/daa

§ 22 Fangvekster sådd 
etter høsting 

Gjelder sådd etter høsting av grønnsaker, 
poteter og rotvekster. 

350 kr/daa

Her finner du viktig informasjon om ordningen:
• Elektronisk søknadsskjema
• Veileder for regionalt miljøtilskudd og 

regionale miljøkrav
• Sidene til Statsforvalteren 
• Landbruksdirektoratet
• Hvordan søke RMP-elektronisk

Ta kontakt om du har spørsmål. Husk miljø-
kravene i Leira. Lykke til med miljøtiltakene!

På Landbruk har vi utstyr for uttak av jord-
prøver. Jordprøvene kan leveres hos oss
i Vektergården på Sørumsand.

På Eurofins finner du prisliste, bestil-
lingsskjema og veiledning for uttak av 
jordprøver. 

UTLÅN AV JORDBOR

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-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/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://www.statsforvalteren.no/contentassets/602755da7097417d9899d96955cabecf/rmp-steg-for-steg-2021.pdf
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-06-10-599?q=regionale%20milj%C3%B8krav
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-06-10-599?q=regionale%20milj%C3%B8krav
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/


Avhengig av hvilken produksjon du har utmåles 
tilskuddet på grunnlag av:

• Godkjente tall fra vedtak om   
produksjons- og avløsertilskudd for 
2021.

Gjelder følgende produksjoner: 
Dyr: 
- antall slaktet i 2021 av slaktegris, slakte-

kylling, gås, kalkun og and
- antall kylling og kalkun solgt som livdyr i 

2021
- antall bifolk pr. 1.10.2021

Areal: Antall dekar i 2021 av grovfor, korn, 
potet, grønnsaker, frukt og bær.

• Søkers registrerte tall i del 1 av søknad 
om produksjonstilskudd med søknads-
frist 15. mars 2022.

Gjelder følgende produksjoner: Melkekyr,  
ammekyr, øvrig storfe, sau, avlsgris, verpe-
høner for konsumeggproduksjon, avlsdyr av 
ender, kalkuner og gjess og hjort over 1 år.
Antall pr. 1.3.2022. Tilskuddet som utbetales 
med grunnlag i søkers registrerte opplysning-
er blir korrigert mot godkjente opplysninger 
i forbindelse med vedtak om utbetaling av 
produksjons- og avløsertilskudd for søknads-
året 2022. 

Hvis du startet opp produksjonen din i 2022, 
eller av andre grunner ikke fikk godkjent 
produksjons- og avløsertilskudd for 2021, kan 
du få tilskudd basert på søknadsåret 2022. For 
å være berettiget tilskuddet må de registrerte 
opplysningene dine godkjennes i forbindelse 
med vedtak om produksjons- og avløsertil-
skudd. Tilskuddet utbetales i januar 2023. 

EKSTRAUTBETALING AV PRODUKSJONS- 
TILSKUDD I 2022 
I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. 
Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på 
om lag 1.450 mill. kroner.  Utbetalingen baseres på søknadsrundene for produksjonstil-
skudd i oktober 2021 og mars 2022. Utbetalingen skjer i september 2022. 
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Jordbruksforetak, veksthus og  
vanningslag kan nå registrere seg for 
strømstøtte.

Du kan motta strømstøtte for perioden 
april 2022 til og med juni 2022 ved å 
sende inn søknadsskjema innen  
30. september 2022. 

Du må søke via Altinn, og her finner du 
søknadsskjema. Mer informasjon om 
ordningen finner du på Landbruks- 
direktoratets informasjonsside her. 

STRØMSTØTTE    

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag-informasjonsside


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

• Foretaket må drive «vanlig jordbrukspro-
duksjon»

• Det kan søkes på det antall dyr foretaket 
har ansvaret for på telledato, som er  
1. oktober 2022

• Ikke gjøre inngrep som forringer kultur-
landskapet – oppdyrking av kantsoner, 
fjerning av åkerholmer, 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.   
Søknadsfristen er 15. oktober, men det er 
lurt å søke i god tid. 

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter 
søknadsfristen, men det blir da et trekk på kr 
1.000 pr. dag.

Etter 29. oktober er det ikke mulig å levere 
søknad. Det er også mulig å endre opplys-

ninger i innsendt søknad inntil 29. oktober. 
Opplysninger om utgifter til «Avløsning for ferie 
og fritid» kan etterregistreres fram til 10. januar 
2023.  

HUSK: SJEKK GÅRDSKARTET 

NIBIO har siden forrige søknadsomgang  
foretatt periodisk ajourhold i Lillestrøm, noe 
som kan bety at arealtallene dine er endret. 
Det er flybilder fra mai 2021 som er grunnlag 
for oppdateringene. Før du sender søknad om  
produksjonstilskudd, bør du sjekke endringer i 
AR5 i gårdskart. Eventuelle endringer må  
korrigeres i søknaden.

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG 
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED    
FERIE OG FRITID  
SØKNAD DEL 2 - 2022

Informasjon om ordningen finner du hos 
Landbruksdirektoratet. I  søkeveiledning  
finner du forklaringer på hvordan du 
fyller ut søknaden. Veiledningen gir også 
oversikt over viktige datoer og foreløpige 
satser. Utfyllende informasjon finnes i 
Rundskriv 2021-47. 

Er du gårdbruker og lurer på hvordan du 
kan få klimarådgivning på gården din? 
Bli med på åpent informasjonsmøte  
22. september. Møtet er åpent for  
deltakere i hele Viken.

For mer info se - Informasjonsmøte om 
klimarådgivning i landbruket

ÅPENT INFOMØTE:  
KLIMARÅDGIVNING

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://gardskart.nibio.no/search
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/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-kommentarer-til-regelverk
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/landsbrukskontoret/klimasats-jord-og-skog/#heading-h2-3
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/landsbrukskontoret/klimasats-jord-og-skog/#heading-h2-3


Planen har stor betydning for utvikling av 
byen og tettstedene, bomiljø, arbeidsplas-
ser og tjenesteyting. Den er også viktig 
bl.a. for å ivareta hensyn til klima og miljø, 
samfunnssikkerhet, og vern av jord, natur-
områder, kulturminner og friluftsområder.

Mer informasjon og planforslaget som er 
på høring ligger på kommunens nettside. 
Hvis du har spørsmål til saken kan du ta 
kontakt med saksbehandler Anne Grindal 
Søbye på e-post: AnneGrindal.Sobye@
lillestrom.kommune.no, eller kontakte 
kommunens sentralbord på   
tlf. 66 93 80 00 og bli satt over til  
saksbehandler.

Vi oppfordrer alle som har meninger om 
utbygging og vern av arealer i kommunen 
til å gi høringsuttalelse. 

Du kan sende ditt innspill til:
postmottak@lillestrom.kommune.no eller 
til Lillestrøm kommune, postboks 313, 
2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i 
det videre arbeidet med planen. Etter 
høringen skal forslaget sluttbehandles i 
kommunestyret, vi tar sikte på vedtak av 
arealdelen våren 2023.

HØRING:    
KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL
Kommuneplanens arealdel er på 
høring til 19.09.2022. Kommune-
planens arealdel er en overordnet 
plan for utbygging, bruk og vern av 
arealene i kommunen.

Innovasjon Norge sin satsing på land-
bruksområdet kan du lese mer om her.

Tradisjonelt jordbruk
Det åpnes i 2023 for tilskudd til: 

• Gjødsellager med fast toppdekke – 
maks kr 200 000 pr prosjekt

• Svin – utvidelse til konsesjonsgrense 
for etablerte produsenter (slaktegris/
smågris/kombinert produksjon)

• Kylling og kalkun – utvidelse og 
nyetablering

Går du med investeringsplaner så ta 
kontakt med oss, enten på:
telefon 92 85 66 12 eller   
landbruk@lillestrom.kommune.no

Søknadsfrist: 1. desember.

Tilleggsnæring
Søknader om prosjekter innen tilleggs- 
næring behandles fortløpende.

IBU – MIDLER:   
INVESTERINGSVIRKEMIDLER 
I LANDBRUKET

mailto:AnneGrindal.Sobye%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:AnneGrindal.Sobye%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no?subject=


Kommunen fordeler tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skog-
bruket (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.

Dette gjelder følgende:

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: 25. november (høst).

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

I Lillestrøm er det NMSK-tilskudd til:

*UNGSKOGPLEIE: 
Eiendommer   
< 10.000 dekar produktiv skog: 
35% i tilskudd og maks 220 kr/dekar

Eiendommer     
> 10.000 dekar produktiv skog:   
       30% i tilskudd og maks 100 kr/dekar

Søknadsfrist: 1. desember

*Tilskudd til ungskogpleie gjelder hogst-
klasse II (foryngelse). Middelhøyde etter 
tiltak skal være maksimalt 10 m.

MARKBEREDNING:   
For alle eiendomsstørrelser:          
20% i tilskudd 75 kr/dekar

Søknadsfrist: 1. desember

KLIMATILSKUDD
Det er satt av en nasjonal tilskudds-
ramme til klimatiltak i skogbruket. 

HVORDAN SØKE TILSKUDD 
OG REFUSJON FRA SKOG-
FOND?
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 
kartmarkering som viser hvor tiltaket er 
gjennomført. For mer om tilskudd og vei- 
ledende satser, se Lillestrøm kommune. 

NMSK-TILSKUDD

TILSKUDD I SKOGBRUKET 2022

Har du planer om å bygge anlegg for 
produksjon av fornybar energi?  
Innovasjon Norge gir tilskudd til invest- 
eringer, utredninger og kompetansetiltak.  
 
Les mer hos Innovasjon Norge.

FORNYBAR ENERGI   
I LANDBRUKET

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.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/fornybar-energi-i-landbruket/


Beveg blikket og vær oppmerksom på 
fareskilt for elg, de står der for en grunn. 
Hjortevilt går sjelden alene, vær derfor 
oppmerksom på at det kan komme flere dyr 
etter hverandre. Kjør litt saktere. Fart har 
stor betydning for utfallet av møte med elg 
og annet hjortevilt. Senkes farten fra 80 til 70 
km/t, reduseres risikoen med 50%.

Lurer du på hvilke plasser som er mest
utsatt for dyrepåkjørsler i vår kommune?
På Hjorteviltregisteret under fanen Fallvilt 
finner du de mest utsatte stedene.

Ha et viltbånd i bilen
Det er lurt å ha et viltbånd i bilen i tilfelle du 
må merke ulykkesstedet slik at politi og fall-
vilttjenesten kan se hvor hendelsen inntraff. 

Kommunen deler nå ut viltbånd. Ta en tur 
innom rådhuset i Lillestrøm, Vektergården på 
Sørumsand m.fl. og se etter en gul dispen-
ser med viltbånd - forsyn deg. På båndet 
står det hva du skal gjøre hvis du kjører på 
et hjortevilt. Båndet er utformet slik at det 
kan henges opp for å angi hvor viltet stakk 
til skogs. 

Ved påkjørsler - meld fra til politiet på:
02800
Ser du skadet eller sykt hjortevilt - meld fra til
fallvilttjenesten i Lillestrøm på vakttelefon:
941 77 343

UNNGÅ VILTPÅKJØRSLER
Det går mot høst og mørkere dager, og
med det større fare for å treffe på dyr i
trafikken. Ta en titt på animasjonsfilmen 
om elgen Hans for gode råd.

Elgen Hans har gode råd til bilister. Han forteller hva du bør gjøre for å unngå viltpåkjørsler og hva du må 
gjøre hvis ulykka er ute. FOTO: Klipp og Lim for Trygg Trafikk og Innlandet fylkeskommune.

Kjør forsiktig! Avpass farten 
etter forholdene. Et dyr 
kommer sjelden alene. Skulle 
ulykka være ute - ring 02800, 
og merk ulykkesstedet med et 
viltbånd.

https://hjorteviltregisteret.no/fallviltinnsyn/kart/filter?alderskategorier=1,2,3,4&arsaker=1,2,3,4,5,6,7&arter=1,2,3,4,7,9,11,12,13,14,16&fromDate=2020-03-21&kjonn=0,1,2&timestamp=1600645672738&toDate=2020-09-21&utfall=1,2,3,4,5,6,7
https://www.youtube.com/watch?v=QMnaOWhRJ5E


Naturmangfold omfatter biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk 
mangfold. Mennesker og dyr er avhengig av et 
bærekraftig natur- og artsmangfold for å kunne 
overleve på jorden. Lillestrøm kommune har en 
viktig rolle i å ivareta naturmangfold i saksbe-
handling, arealplanlegging, som grunneier og 
gjennom veiledning og informasjon til innbyg-
gerne.

Temaplan for naturmangfold skal gi kommunen 
bedre oversikt over naturmangfoldet i   
kommunen og legge tydelige føringer for hvor-
dan vi skal jobbe med naturforvaltningen i 
kommunen. Selve planen er ikke juridisk  
bindende, men vil være et viktig kunnskaps-
grunnlag for både kommunen selv og for 
utbyggere, innbyggere og øvrige interessenter.

Formannskapet behandlet oppstart av plan-
arbeidet 31.08.22. Planen skal ut på offentlig 
ettersyn våren 2023 og ferdigstilles i løpet av 
2023. For mer info - se Lillestrøm kommune.

Har du spørsmål til planarbeidet?
Ta kontakt med:
Klima- og miljørådgiver - Heidi Nyland eller 
miljørådgiver Hilde Birkeland

Lillestrøm kommune har startet arbeidet 
med å lage temaplan for naturmangfold. 
Hva er naturmangfold og hvorfor er det 
viktig å ta vare på naturmangfoldet?

TEMAPLAN FOR  
NATURMANGFOLD

Heiavannet. FOTO: Kjell Arne Jørgensen.

KVOTEOVERSIKT 
FOR HJORT I ØST
Det er gitt fellingstillatelse for hjort 
for grunneiere tilknyttet hjortevald i 
gamle Fet og Sørum kommune, øst for 
Glomma.

Det er grunneier/jeger sitt ansvar å forsikre 
seg om at det er ledig hjortekvote før man 
starter jakta. Det er tilstrekkelig å sjekke for 
ledig kvote når jakta starter for dagen.

Ved felling skal dette meldes valdleder 
umiddelbart på SMS til 95026559.

Ved rapportering, eller andre spørsmål, ta 
kontakt med valdleder Lars Ole Hoel:
lars.ole@blakergm.no - 95026559.

For fortløpende oppdatering på fellinger og 
gjenstående hjortekvote øst for Glomma 
følg lenka - kvoteoversikt.

Nye satser er 2 500 kroner per dekar og 
38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset 
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 er oppdatert med de nye 
satsene. For mer info - se Statsforvalteren 
i Oslo og Viken

ØKT TILSKUDD TIL DRENERING 
AV JORDBRUKSJORD

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

LILLESTRØM KOMMUNES 
ARKITEKTUR- OG BYGGE-
SKIKKPRIS 2022

Hellene gårdstun. FOTO: Lillestrøm kommune.

I år var et istandsatt bygg på Hellene gårdstun 
i Blaker nominert til prisen. Tunet på Hellene 
ligger strategisk til langs riksveien, og er et 
kjennemerke i lokalmiljøet. Huset ble restau-
rert i 2020/21, panelen er original, vinduene 
er byttet uten å ødelegge det opprinnelige 
uttrykket; taket og tømmerstua er ikke rørt og 
tunet fremstår fortsatt som det har gjort i flere 
generasjoner.

For mer informasjon om de nominerte kandi-
datene - se Lillestrøm kommune. For mer om 
årets vinnere - se Lillestrøm kommune.

Arkitektur- og byggeskikkprisen er en 
årlig hederspris som deles ut til bygg og 
anlegg som har bidratt til å heve, fornye 
og utvikle kvaliteten for byggeskikk, 
arkitektur eller by- og stedsutvikling i 
Lillestrøm kommune.

Hvis du trenger hjelp med utfylling av  
søknad om produksjons- og avløsertilskudd 
eller regionalt miljøtilskudd har du følgende 
muligheter:  

RMP: Alle dager fra 15. september til   
15. oktober innenfor ordinær åpningstid  
kl. 8-15.30 

PT: Alle dager fra 1. oktober til   
15. oktober innenfor ordinær åpningstid.

Ny ordning med kveldsåpent kontor:  
4., 11. og 13. oktober, kl. 15.30-20.

Hvordan bestille tid? 

Send en e-post til:   
landbruk@lillestrom.kommune.no 
der du skriver inn ønsket dato og tidspunkt 
for veiledningen, så skal vi så langt det er 
mulig prøve å imøtekomme ønsket.

TRENGER DU HJELP TIL  
UTFYLLING AV SØKNADER?    
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