
LANDBRUKSNYTT
1-2023 / februar

Et informasjonsblad
til jord- og skogbrukere
i Lillestrøm

INNHOLD
TIRSDAG 14. FEBRUAR:

Velkommen til landbrukskveld om nye regionale 
miljøkrav og miljøtiltak i landbruket

GRØFTETILSKUDD:
Tilskudd til drenering av jordbruksjord 

INGEN SØKNADSFRIST

HOLD AV 29. MARS!
Stormøte for landbruket i Lillestrøm

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
FRIST: 1. mars

Søknad om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket

FRIST: 15. mars

Utbetaling av regionale miljøtilskudd 2022

Nå kan du søke midler til droneslått-prosjekt
FRIST: 1. mars

BIONOVA
- et klimafond for landbruket

Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 
og konfliktdempende tiltak

Tilskudd i skogbruket 2023

Østre Romerike skogeierlag inviterer til:
Skogkveld om skogfond og skogbruksplan 2. mars

Kurs i ungskogpleie 12. april
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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

Påmeldingsskjema

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ni_lBxjzAkuyVyXXqk5j2FQKDNuIp5ZDrjRIjL-tYOJUN0JFRzNIMFA3NUw5NEg5TjNQUjlSS1dOTS4u


DRENERING 2023:       
I 2023 har kommunen kr 3 023 800 til fordeling på aktuelle tiltak. 

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 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 - kr 2 500 pr dekar

• Usystematisk grøfting for å tørrlegge mindre partier på jordet - kr 38 pr meter

• Avskjæringsgrøfting - kr 38 pr meter

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

I enkelte saker kan det det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kultur-
minneforvaltningen 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.

GRØFTETILSKUDD:

TILSKUDD TIL DRENERING 
AV JORDBRUKSJORD

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

Antall meter 
grøft: 

Drenering 7 897 540 358

DRENERING 2022:      
I 2022 hadde kommunen kr 3 200 000 til fordeling. Forbruk av midler: 

HOLD AV 29. MARS!
DA BLIR DET STORMØTE FOR LANDBRUKET I  
LILLESTRØM MED MYE BRA FAGLIG INNHOLD.

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


SMIL 2022:    
I 2022 hadde kommunen totalt 4 223 505 
kroner til fordeling. Av dette var 3 150 000 
kroner «ferske» midler fra Statsforvalteren og 
1 073 505 kroner inndratt gjennom året.  

Forbruk av midler: 
Ordning: Antall 

søkn.: 
Tilskudd (kr): 

Forurensningstiltak 29 3 325 897

Kulturlandskapstiltak 11    745 381

SUM 40 4 071 278

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:

For lokale prioriteringer - se:
Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midler

SMIL 2023:    
I 2023 har kommunen 3 463 789 kroner til 
fordeling på aktuelle tiltak.  

Søknadsfristen er 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


SØKNAD OM PRODUKSJONS-
TILSKUDD OG AVLØSER- 
TILSKUDD I JORDBRUKET 
Det er kun foretak med husdyr som skal levere 
søknad Del 1. 

Søknadsfristen er 15. mars og søknaden kan  
leveres fra 1. mars (telledato). 

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 melke-  
produksjon og driftstilskudd til spesialisert storfekjøtt-
produksjon. I tillegg legges opplysningene til grunn ved 
fastsetting av tilskuddsberettiget grovfôrareal og   
avløsertilskuddsgrunnlag. 

UTBETALING AV  
REGIONALE MILJØ-
TILSKUDD 2022 

Regionale miljøtilskudd for 
2022 vil bli utbetalt  
fredag 10. mars. 

Statsforvalteren har fastsatt  
endelige satser etter at  
kommunene har behandlet alle 
søknadene. 

Det er i Oslo og Viken mottatt 
4194 søknader. Dette er 253  
søknader flere enn året før. 

På grunn av denne økningen i 
antall søkere er endelige satser 
for de ulike ordningene redusert.

Les mer på nettsiden til:

Statsforvalteren. 
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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
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2023/02/regionalt-miljotilskudd-2022---endelige-satser/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2023/02/regionalt-miljotilskudd-2022---endelige-satser/


NÅ KAN DU SØKE 
MIDLER TIL DRONE-
SLÅTT-PROSJEKT
Søk støtte til droneutstyr for å finne 
og redde rådyrkalver før slått i  
Lillestrøm kommune.

Midlene kan dekke kostnader med inntil 
50% for droneutstyr tilpasset søk etter 
rådyrkalver.

Lillestrøm kommune har kr 200 000,- til 
utdeling etter søknad. Send søknad til 
Lillestrøm kommune,  avdeling landbruk via 
e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no 
eller ordinær post: Lillestrøm kommune, 
avdeling landbruk, postboks 313, 
2001 Lillestrøm.

Søknadsfristen er 1. mars 2023 
Merk søknad med saksnr. 23/01579.

Søker skal blant annet beskrive hvordan 
dronesøket etter rådyrkalver skal organise-
res og er planlagt utført. Dette innbefatter 
blant annet dronepiloter og hjelpemann-
skap.

For mer info - se Lillestrøm kommune. TILSKUDD TIL:

FOREBYGGENDE TILTAK 
MOT ROVVILTSKADER OG 
KONFLIKTDEMPENDE  
TILTAK
Søknadsfristen er 15. februar 

Tilskuddsordningen skal bidra til å 
forebygge skader fra store rovdyr på 
husdyr. Her kan du lese mer om ord-
ningen. 

Søknaden skal sendes i Miljødirektoratets 
elektroniske søknadssenter.

BIONOVA
Bionova er en nasjonal satsing på bio-
økonomi og klimatiltak for jordbruk, 
skogbruk og havbruksnæringene.

Innovasjon Norge kan finansiere løsninger 
som skal bidra til å nå Norges klimamål for 
2030 og å bli et lavutslippssamfunn i 2050. 
Finansiering gjennom Bionova er mulig fra 
og med 1. januar 2023 og søknader be-
handles fortløpende.

Les mer hos Innovasjon Norge.

Lillestrøm kommune følger opp med et 
lokalt Bionova - fond, som er tildelt kr 
4 950 000. Det skal fremmes en sak til 
kommunestyret som skal sikre en rettferdig 
tilskuddsordning. Det heter at «Bionovafon-
det skal bidra til at landbruket når målene 
i klimaavtalen og støttes i arbeidet for en 
reinere Oslofjord.

Næringsorganisasjonene i kommunen 
(bondelag og skogeierlag) har gitt innspill til 
ordningen og det jobbes nå med en sak til 
kommunestyret, med forslag til forvaltning 
av ordningen. 

Mer informasjon kommer!

TEMAMØTE KOMPOST 
Vannområdet Leira/Nitelva, i samar-
beid med kommunene, inviterer til 
informasjonsmøter om kompost.

Torsdag 16. mars 2023 (kveldskurs, Lille-
strøm rådhus) eller onsdag 22. mars  
(dagskurs, Ullensaker rådhus)   

Hør mer om kompostering – prosessen og 
resultatet, mekaniske løsninger og økono-
miske ordninger. Nærmere informasjon og 
påmelding kommer. 

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/alle-landbrukssaker/landbrukssaker/na-kan-du-soke-midler-til-droneslatt-prosjekt/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/forebyggende-og-konfliktdempende-tiltak/tilskudd-til-forebyggende-tiltak-mot-rovviltskader-og-konfliktdempende-tiltak-i-2023/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/forebyggende-og-konfliktdempende-tiltak/tilskudd-til-forebyggende-tiltak-mot-rovviltskader-og-konfliktdempende-tiltak-i-2023/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/bionova---tilskudd-til-biookonomi-og-klimatiltak/


TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS TILSKUDD

Ungskogpleie*

Eiendommer

< 10.000 dekar produktiv skog
35% 230 kr/daa

Eiendommer

> 10.000 dekar produktiv skog
30% 105 kr/daa

Markberedning For alle eiendomsstørrelser 20% 80 kr/daa

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

TILSKUDD I SKOGBRUKET 2023
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 40% 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: Søknadsfristen er:
1. desember 2023

TILSKUDD TIL KLIMATILTAK

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

HAR DU PLANER OM Å 
RUSTE OPP SKOGSBILVEI?
Landbruksveier skal omsøkes og god-
kjennes før bygging og ombygging. 
Kommunen kan sette krav om plan-
leggingskompetanse. God planlegging 
og gjennomføring er nøkkelen til gode 
veiløsninger i skogbruket.

Det skal blant annet foreligge en byggeplan 
som kommunen har godkjent før anleggs- 
arbeidet 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?openStep=c57d2b23-ba89-477d-be6f-23326e8379f8-1
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/


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

UNGSKOPLEIEKURS I
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!

SKOGKVELD MED 
TEMA SKOGFOND OG 
SKOGBRUKSPLAN
TID: 2. mars 2023, kl. 18.30
STED: Bestefarhuset, Blaker

Hold av kvelden. Påmelding til  
Østre Romerike skogeierlag v/ Nils Erlend 
Nysted, på epost: nilsnys@online.no eller
telefon 93 03 71 44.

Få med deg kurs og fagmøter for faglig 
påfyll i regi av Norsk Landbruksrådgivning 
- ta en titt på følgende lenker:

• Lunsj med fag – hver onsdag
• HMS i landbruket
• Plantevernkurs

Her en av deres nyhetssaker:
Tilsyn med bruk av plantevernmidler i 
2023

mailto:postmottak%40lillestrom.kommune.no?subject=
mailto:landbruk%40lillestrom.kommune.no%20?subject=
https://www.lillestrom.kommune.no/landbruk-jakt-og-fiske/
mailto:nilsnys%40online.no%20?subject=
mailto:nilsnys%40online.no%20?subject=
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/viken/2023/lunsj-med-fag-hver-onsdag
https://ost.nlr.no/kalender/?cat=hms-i-landbruket&et=kurs
https://ost.nlr.no/kalender?cat=autorisasjonskurs-plantevern
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/default/2023/tilsyn-med-bruk-av-plantevernmidler-i-2023
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/default/2023/tilsyn-med-bruk-av-plantevernmidler-i-2023

