
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 4  –  NOVEMBER 2019 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid for 2019 
- etterregistrering av enkelte opplysninger  

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid hadde i 2019 søknadsfrist 15. 
mars (telledato 1. mars) og 15. oktober (telledato 1. oktober). Utbetaling er planlagt til 19. februar 2020. 
 
Dersom du har levert del 2 av søknaden om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid , 
kan følgende opplysninger etterregistreres etter 15. oktober, - men innen 10. januar: 

 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 levert til rugeri etter 15. oktober 
 Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som 

er omsatt etter 15. oktober 
 Frist for etterregistrering: 10. januar 2020 

Hvor etterregistrerer du opplysningene? 
Etterregistrering av opplysninger skjer i samme søknadsskjema som du fylte ut da du leverte søknaden 
tidligere.  
Trykk på den grå knappen under for å bli sendt direkte til Altinn, hvor du finner det elektroniske 
søknadsskjemaet. 

Etterregistrer opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd 

 
 
 

 
Tilskudd til tiltak i beiteområder 
- overføres fra fylkesmannen til kommunene fra og med 1. januar 2020 
- fylkesmannen er klageinstans 

Kommunene vil motta og behandle søknader i Agros på lik linje med smil og dreneringssøknader. 
Søknadene leveres via altinn.   
Søknadsfristen inn til Gjerdrum og Ullensaker kommuner vil være 31. mars 2020. 

 
 
 
 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/


Skogfond  
 
Har du fakturaer på skoginvesteringer som du ønsker å dekke av skogfondet?  
- send dem til landbrukskontoret innen 5. desember.  
(Krav som kommer senere blir behandlet så langt det er mulig, - resten blir liggende til 2020.) 

HUSK! Fyll ut Landbruksdirektoratets skjema: Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur  
og send det inn sammen med faktura, kart og evt. annen informasjon.  
Husk fullmakt, hvis du ikke selv er eier av skogen.  

Kanskje ennå enklere er det å registre det direkte selv på Landbruksdirektoratets nettsider som en 
nettbank.  
Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjenesten Se din skogfondkonto.  
Brukerveiledning og annen info om skogfond finner du her og på skogfond.no.  

NB! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og vedlegg. Disse 
lastes opp under registrering av krav.  

HUSK! Skogkulturfakturaer kan dekkes av skogfond inneværende år og påfølgende år, deretter er de 
foreldet.  
 
Instruksjonsvideoer med tips for bruk av nettløsningen  
Innlogging via Altinn 
Trinn for trinn beskrivelse for pålogging til 'Skogfond på nett' via Altinn. 
Registrere et refusjonskrav 
Trinn for trinn beskrivelse for elektronisk registrering av refusjonskrav. 

 

 
 
IBU-midler 
– prioriteringer i Oslo og Viken 2020  

 
Prioriterte tiltak/områder: 

Tradisjonelt landbruk  
  Korntørker/-lager 

  Potet, grønnsaker, frukt, bær og veksthus 

  Melkeproduksjon 

  Nødvendige investeringer/oppgraderinger  –  ikke produksjonsøkning 

o distrikt prioriteres ved grovfôrbasert kjøttproduksjon 

 
Bygdenæringer  

 Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling 

 Inn på tunet (IPT) 

 Landbruksbasert reiseliv                             

 Næringsutvikling innen urbant landbruk 

 Fjellandbruk 

o Beholde levende bygder med aktivt landbruk 

o Ta vare på setrene og seterkulturen 

 
Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#skogfond-paa-nett
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/142.guide
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide


 

Matjord 
 

I utbyggingsprosjekter settes det nå krav om at matjord tas vare på, og benyttes til matproduksjon.  
Dette innebærer at det er behov for jordbruksarealer hvor det er hensiktsmessig å ta i mot matjord. 
Aktuelle jordbruksarealer for mottak av matjord kan f.eks være arealer som nylig er nydyrket, - eller 
arealer som tidligere er bakkeplanert.  
Er du interessert i å motta matjord? 
 
 
Svarslipp 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til Landbrukskontoret 

 

Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 Gjerdrum. E-post: postmottak@gjerdrum.kommune.no 
Merkes saksnummer: 2019/1872.  
 
Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 JESSHEIM.  E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no 
Merkes saksnummer 2019/8804.  

 
 
 
 Jeg er interessert i å motta matjord              
 
Grunneier:________________________________________________________ 
 
Adresse: ____________________________________________________________ 
 
Gårds- og bruksnummer:______________________________________________ 
 
Telefonnummer:_________________________________________________ 
 
Mail-adresse:__________________________________________________________ 
 
Eventuelt: Hvem leier jorda i dag? _______________________________________________ 
 
Hvor stort er areal hvor mottak av matjord er ønskelig: ____________________daa 
 
Er dette areal tidligere planert?   
 
Er dette et nydyrket areal? 
 
Hvordan er atkomst til arealet?   ( Tegn inn på kart) 
 
Det forutsettes at kart med inntegnet areal for mottak av matjord er vedlagt. På dette kartet er det 
også inntegnet hvor innkjøring av matjorda skal skje. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:postmottak@gjerdrum.kommune.no
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no


Mentorordning i landbruket 
 

I jordbruksforhandlingene i år ble det avsatt midler til en mentorordning for landbruket - Bonde hjelper 
bonde. 
Norsk Landbruksrådgiving administrerer ordningen, men den er åpen for alle aktuelle i målgruppen, -  
ikke bare for medlemmer i NLR. 
Søknadsfrist er 1. desember. 
For mer informasjon ta kontakt med  Ole Henrik Lauritzen, tlf +4748163087 

ole.henrik.lauritzen@nlr.no 

 
 
Eiendomsoverdragelse? 
 

På grunn av fylkesreformen vil det ikke være mulig å registrere i matrikkelen i tidsrommet fra 13.12.2019 til 
og med 01.01.2020. Dette gjelder alle typer endringer som eiendomsdannelse, eiendomsendring, 
adressetildeling, adresseendring og behandling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Unntak er hvis 
egenerklæringen leveres inn på papir. 

 
 
 

Post til Landbrukskontoret i Gjerdrum 
 

All post som gjelder landbrukskontoret i Gjerdrum kommune skal sendes til: 

 Postadresse: Gjerdrum kommune, Landbrukskontoret, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 

 E- post: postmottak@gjerdrum.kommune.no 
 
 
 

od jul og  
 
 

 

Vi ønsker alle  
en riktig god jul  

og et godt nytt år! 
 
 

 
 

 
 

ULLENSAKER KOMMUNE   Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  

LANDBRUKSKONTORET FOR ULLENSAKER OG GJERDRUM  Postboks  470 Furusethgata 12 66108000  

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no   2051 Jessheim 2050 Jessheim 
Internett: www.ullensaker.kommune.no   

Viken Skog BA  - Øvre Romerike Skogeierlag  Teiealleen 6 2030 Nannestad 32103000 
Landbrukstjenester Akershus  Hvamsvegen 696 2165 Hvam 63983666      
Ullensaker Bygdeservice  Julsetvegen 43 2056 Algarheim 63976595  

 
Postadresse til landbrukskontoret for alle i Gjerdrum kommune: 
Gjerdrum kommune, Landbrukskontoret, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 
Internett: www.gjerdrum.kommune.no  

mailto:postmottak@gjerdrum.kommune.no
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/

