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til jord- og skogbrukere
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Fellingsrapport rådyr 2022
RAPPORTERINGSFRIST: 6.  januar

Etterregistrering av avløserutgifter 
FRIST: 10.  januar

Ha viltbånd i bilen!

SMIL
FRIST: 1. mars

Velkommen til
landbrukskveld om nye regionale miljøkrav og

miljøtiltak i landbruket

Gi innspill til
temaplan for naturmangfold

FRIST: 2.  januar

Mål for hjorteviltforvaltningen
er vedtatt

Østre Romerike skogeierlag
inviterer til

Kurs i motorsag 13. januar
Kurs i ungskogpleie 12. april

Tid for skogfond

Landbruk ønsker dere alle:God jul og godt nytt år!
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FELLINGSRAPPORT
RÅDYR 2022
Fellingsresultat for rådyr skal sendes 
avd. landbruk innen 14 dager etter 
at jakten er avsluttet 23. desember, 
uansett om det er felt dyr eller ikke. 

FRIST FOR INNSENDING:

6. januar 2023
Utfylt fellingsrapport sendes:

• postmottak@lillestrom.kommune.no
• Lillestrøm kommune, avd. landbruk, 

Postboks 313, 2001 LILLESTRØM

ETTERREGISTRERING 
AV AVLØSERUTGIFTER 
FRAM TIL OG MED  
10. JANUAR
Du har mulighet til å etterregistrere       
enkelte opplysninger i søknaden fram 
til og med 10. januar året etter  
søknadsåret.

Dette gjelder: 

• avløserutgifter som foretaket har hatt 
etter 15. oktober 

• dyr som er sanket fra utmarksbeite 
etter 15. oktober 

• livdyr av kylling og kalkun som er solgt 
etter 15. oktober 

• rugeegg som er levert til rugeri etter      
15. oktober 

• frukt, bær og veksthusgrønnsaker og 
salat på friland solgt etter 15. oktober 

Du logger deg inn i søknaden på samme 
måte som da du sendte inn søknaden. 
Klikk på knappen «Endre og lever søknad», 
og gjør de etterregistreringene du ønsker.

Vær oppmerksom på at det er totalsum for 
søknadsåret du skal føre opp når du  
etterregistrerer. For eksempel skal du legge 
inn sum avløserutgifter for hele søknads-
året, dersom du har hatt avløserutgifter 
etter 15. oktober og etterregistrerer disse. 

Husk å kontrollere og sende inn søknaden 
på nytt etter at du har lagt inn de etter- 
registrerte opplysningene. 

HUSK!

SMIL
Søknadsfrist: 1. mars 2023  
Informasjon om ordningen finner du her.

HA VILTBÅND I BILEN!
Alle bilister bør ha et viltbånd eller 
to i bilen. I Lillestrøm kan du hente 
viltbånd på rådhuset i Lillestrøm, på 
Fetsund kommunehus og hos oss på 
landbruk på Sørumsand. I tillegg fin-
nes det viltbånd på noen matbutikker 
og bensinstasjoner.

Ved viltpåkjørsel; Sett på nødblink, ta på 
refleksvest og sikre stedet med  
varseltrekant. Skaff oversikt over evt. 
personskader og ring 113 hvis akutt hjelp 
er nødvendig.

Meld fra til politiet på 02800, alternativt 112 
om det er en akutt situasjon. Merk stedet 
for påkjørselen, eksempelvis med en 
refleksvest, en plastpose eller et viltbånd i 
et tre eller liknende. Det gjør det lettere å 
spore et skadet dyr.

Velkommen til landbrukskveld
om nye regionale miljøkrav og 

miljøtiltak i landbruket

Kveldene arrangeres likt alle datoene, klokken 18-21.00 med følgende program: 

Påmelding på grunn av matservering, følg denne lenken: Påmeldingskjema
Alternativt kan du sende epost til lars.selbekk@marker.kommune.no eller på 
sms til 41690366. Husk! Gi beskjed om hvilken kveld du ønsker å delta på. 

Gjennomføring på følgende datoer
17.januar - Berg Ungdomslokale i Halden
24.januar - Råde - Bøndernes hus i Karlshus 
25.januar - Enebakk - Bøndernes hus i Kirkebygda
26.januar - Rakkestad - Bøndernes hus i Degernes 
8.februar - Bjørkelangen - Rådhuset
9.februar - Mysen Kulturtorg - Festsalen
14. februar - Sørumsand videregående skole
15.februar - Vestby - Gardarheim 
16.februar - Spydeberg - Fjellheim auditorium
1.mars - Årnes (Sted kommer)

Ønsker du å kun delta digitalt har du muligheten å velge mellom: 
26.januar, 8.februar og 9.februar (se påmeldingsskjema) 

Gratis deltagelse og servering. Alle er velkomne! 

Arrangert av:

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og viken og på vegne av kommunene: Halden, 
Sarpsborg, Hvaler, Fredrikstad,  Råde, Moss, Frogn, Våler, Vestby, Ås, Nordre Follo, Skiptvet, 
Rakkestad, Aremark, Marker, Indre Østfold, Aurskog-Høland, Lillestrøm, Enebakk, Nes, 
Ullensaker, Eidsvoll og Rælingen.

18:00 Velkommen v/Landbrukskontoret
18:05 Hvordan virker de ulike miljøtiltakene i 

landbruket på vannmiljø? (Video) 
Eva Skarbøvik fra NIBIO 

18:20 Nye miljøkrav og nytt RMP – Hva kan vi gjøre 
nå? 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

19:10 Pause med matservering 

19:40 Økonomi i miljøprogrammene Norsk Landbruksrådgiving 

20:40 Orienteringer fra kommunen og vannområdet

Haldenvassdraget
vannområde

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no%0D?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/jordbruk/tilskudd-og-velferdsordninger/spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ni_lBxjzAkuyVyXXqk5j2FQKDNuIp5ZDrjRIjL-tYOJUN0JFRzNIMFA3NUw5NEg5TjNQUjlSS1dOTS4u


GI INNSPILL TIL 
TEMAPLAN FOR   
NATURMANGFOLD

Kjenner du til verdifull natur i ditt 
nærområde? Eller har du sett noen 
fremmede arter, eller områder med 
forsøpling under søndagsturen?

Lillestrøm kommune skal utarbeide en 
temaplan for naturmangfold. Nå kan du 
registrere verdifull natur og gi andre inn-
spill til arbeidet i dette skjemaet:

Innspillskjema

Frist for innspill:    
2. januar 2023

Formålet med innspillsrunden er å få 
bedre oversikt over naturverdiene i kom-
munen, samt hvilke trusler som finnes mot 
naturmangfoldet i Lillestrøm.

Det er planlagt offentlig høring av forslag 
til temaplan for naturmangfold våren 2023. 
Politisk sluttbehandling av planen er plan-
lagt høsten/vinteren 2023.

Har du spørsmål?   
Ta kontakt med Heidi Nyland eller  
Hilde Birkeland

Elgokse på tur  ved Sørumsand skole i oktober i år. 
FOTO: Vidar Broberg.

FOTO: Hilde Birkeland.

MÅL FOR HJORTEVILT-
FORVALTNINGEN ER  
VEDTATT
Felles målsetning for hjortevilt- 
forvaltningen i Lillestrøm kommune 
er vedtatt. 

Lillestrøm kommune skal ha en forvaltning 
av hjortevilt som ivaretar bestandenes og 
leveområdenes produktivitet og artsmang-
fold.

Det skal legges til rette for en lokal og 
bærekraftig forvaltning med sikte på 
nærings- og rekreasjonsmessig bruk av 
hjorteviltressursene. Forvaltningen skal 
videre sikre bestandsstørrelser som fører 
til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable 
skader og ulemper på andre samfunns- 
interesser.

Kommunen har mål om en stabil elg- 
bestand og høyproduktiv elgstamme som 
produserer et høstingsverdig overskudd. 

For rådyr har Lillestrøm blant annet et 
mål om å redusere antall rådyrpåkjørsler i 
forhold til dagens 100-150 drepte pr. år. 

Videre ønsker kommunen å ha en lav, 
men bærekraftig bestand av hjort.

Den kommunale målsetningen er vedtatt 
for perioden 2022-2027. 

Målsettingsplanen finnes på Lillestrøm 
kommune.

https://experience.arcgis.com/experience/40cef3ccf559495d93ab40732e3a7b3f
mailto:HeidiNorun.Nyland%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:Hilde.Birkeland%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/815529?agendaItemId=207297
https://opengov.360online.com/Meetings/LILLESTROMKOM/Meetings/Details/815529?agendaItemId=207297


MOTORSAGKURS 
OVER TO DAGER - 
ØSTRE ROMERIKE 
SKOGEIERLAG
DATO: 13. - 14. januar 2023 
STED: Bjørkelangen

INNHOLD:
Grunnleggende vedlikehold og bruk av 
motorsag over to dager.

Teori på fredag 13. januar fra 17:30 og full 
dag ute lørdag 14. januar.

Til sammen 10 timers kurs.
Maks 8 deltakere.

Arrangeres av Skogkurs med instruktør 
Håvard Midtskogen.

For info - se Viken Skog
Mer informasjon kommer!

Påmelding: nilsnys@online.no

UNGSKOPLEIEKURS - 
10 TIMER
ØSTRE ROMERIKE 
SKOGEIERLAG
DATO: 12., 13. og 15. april 2023
TID: Kl. 15:00

INNHOLD:
10 timers ungskogpleiekurs med innedag 
12. april og påfølgende utedager 13. og 
15. april.

Maks 16 deltakere. Eksakt sted og klokke-
slett blir tilsendt nærmere etter påmelding.

Kursholder: Håvard Midtskogen,  
Skogkurs.

Påmelding til Nils Erlend Nysted, på 
epost: nilsnys@online.no eller
telefon 93 03 71 44.

Påmelding - så snart som mulig!

GRATIS ETABLERERKURS

Etablerertjenesten tilbyr gratis 
etablererkurs og veiledning for 
deg som skal starte eller driver 
egen virksomhet på Romerike.

I tillegg gjør de næringsfaglige 
vurderinger, og kan introdusere 
deg til relevante nettverk på 
Romerike og i regionen ellers. 

For mer info -  
Start up Romerike

SKOGBRUKSPLANLEGGING ER I 
GANG FOR TIDLIGERE SKEDSMO
For tidligere Skedsmo er skogbruksplanene fra 2010, 
med miljøregisteringer videreført fra forrige plan- 
periode, noe som betyr at vi er på overtid.

Derfor har Statsforvalteren i Oslo og Viken allerede 
gjennomført en behovsutredning for revisjon av  
miljøregistreringer i skog for Skedsmo (i tillegg til 
kommunene Rælingen, deler av Oslo og Lørenskog). 
Nye skogbruksplaner med miljøregistreringer forven-
tes å være på plass i 2024, og allerede til våren kan 
skogeiere i nevnte område kunne bestille ny plan - så 
følg med i Landbruksnytt for mer info.

https://www.viken.skog.no/omrader/ostre-romerike
mailto:nilsnys%40online.no?subject=
mailto:nilsnys%40online.no%20?subject=
https://www.startupromerike.no/kontakt-oss


God jul og godt nytt år!
Julestemning innpå skogen i Stagrim. 

FOTO: Eli Tangen Eggum.

Landbruk holder stengt i romjula, men er på plass 
igjen 2. januar. Inntil vi prates igjen i 2023  
ønsker vi dere:

TID FOR SKOGFOND
Har du fakturaer på skoginvesteringer 
som du ønsker å dekke av skogfondet? 

Skogkulturfakturaer, veivedlikehold o.s.v. kan 
dekkes av skogfond inneværende år og   
påfølgende år.

Krav som kommer i løpet av desember vil bli 
behandlet så langt det er mulig, resten blir 
liggende til 2023.


