
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 1  –  FEBRUAR  2019 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 

 

Fagtur i skogbruket 

Øvre Romerike Skogeierlag i samarbeid med landbruks-
kontorene arrangerer en 2-dagers tur til Larvik 27. – 28. juni. 
Vi reiser først til Splitkon på Åmot i Modum kommune i 
Buskerud og får se på deres nye fabrikk med produksjon av 
krysslimt tre, - fremtidens konstruksjonsmatriale. 

Videre blir det besøk i Fritzøeparken og Fritzøe Verk. 

Fritzøeparken er på 1700 dekar med forskjellige treslag og vekslende innslag av gammel og ung 
skog. Her legges det større vekt på de estetiske verdier enn ren tømmerproduksjon.  
Parken består av en lett blanding av bar- og løvskog; spesielt bøkeskog og en god del åpent 
beitelandskap.   Kulturlandskapet holdes i hevd med god hjelp fra dåhjort og muflonstammene, som 
ferdes fritt rundt i hele parken.  

Fritzøe verk  - et område ved Farriselva som tidlig var gjenstand for industriutvikling. 
Utgangspunktet for etablering var utnyttelse av vannressurser, men også de store skog-
eiendommmene. Sagdrift fra slutten av 1500-tallet og senere jernverksindustri. 
Dette utviklet seg til et verkssamfunn hvor fattig og rik hadde sine boliger og hager om hverandre. 
Fremdeles er mye bygningsmasse og det komplette gatenettet i behold, med århundrenes 
tilføyelser. 

Middag og overnatting på Scandic Park Hotell i Sandefjord. 
Prisen(egenandelen) er avhengig av antall deltakere, men vi antar ca. kr 2000. 
Enkeltromstillegget er kr. 460,00 
 

Påmelding innen 4. april til Landbrukskontoret, tlf. 66 10 83 67 eller e-post til anne-
margit.nafstad@ullensaker.kommune.no (Det er begrenset antall – ”førstemann til mølla” 
prinsippet).  

Velkommen til fagtur!  
 
 
 

Ledig vikariat som landbruksveileder 

Da en av våre medarbeidere snart skal ut i fødselspermisjon, søker vi etter en medarbeider som kan 
ivareta hennes arbeidsoppgaver. Hovedarbeidsoppgavene er håndtering av SMIL-ordningen 
(Spesielle miljøtiltak i landbruket) og søknader knyttet til Regionalt miljøprogram. Se lenke  lenke 
for ytterligere informasjon her. 

NB! Søknadsfristen er fredag 15. februar. 

https://www.fritzoeparken.no/
http://industrimuseum.no/bedrifter/Fritzoe
mailto:anne-margit.nafstad@ullensaker.kommune.no
mailto:anne-margit.nafstad@ullensaker.kommune.no
https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=4017293418&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO


 
Utbetaling av produksjonstilskudd og RMP-tilskudd.   
 

 Utbetaling av produksjonstilskudd fra 2018 blir i uke 8.  

 Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) planlegges 7. mars. 
Utbetalingsbrevene finner dere i Altinn. 

 
 
 

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie 
og fritid 2018. 

Søknadsfrist del 1 er 15. mars, med telledato 1. mars. 
 Det kan gjøres endringer i innlevert søknad frem til 29. mars.  

 Det er husdyrprodusenter som kan levere del 1. 

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. 
Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk 
husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon og 
tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for 
avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.  
VIKTIG! Dyretelling på telledatoer må stemme overens med antall dyr registrert i husdyrregisteret, 
ellers vil det kunne medføre avkortning av tilskudd.  Landbrukskontoret ser at det var noen 
storfeprodusenter som hadde avvik fra telledato og registreringer i husdyrregisteret, dette kan 
medføre økonomiske konsekvenser for den enkelte.   
 
 
 

Avlingsskader  

Minner om at dokumentasjon for solgt avling må legges inn i søknaden i altinn eller sendes 
landbrukskontoret for å få sluttutbetaling av søknadene.   

 
 

 

IBU søknadene (tidligere BU) 
Søknader levert inn til landbrukskontoret i desember 2018 er nå ferdigbehandlet 
fra landbrukskontoret og videresendt til Innovasjon Norge.   
 
Landbrukskontoret mottok 6 investeringssøknader i Ullensaker og 3 investeringssøknader i 
Gjerdrum for 2018. 
 

Innovasjon Norge har endret på regelverk og fjernet søknadsfrister for IBU midler. Dette betyr at nå 
kan dere levere inn investeringssøknader hele året. Landbrukskontoret vil behandle søknadene 
fortløpende og sende over søknadene til Innovasjon Norge gjennom hele året.  

 



 
Endringer i SMIL- og dreneringssøknader  
Nytt søknads- og saksbehandlingssystem for SMIL- midler og tilskudd til drenering. 
 

Fra og med 2019 skal søknader sendes digitalt via ID-Porten/Altinn.  Mer informasjon om den nye 

elektroniske løsningen finnes på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Søknadsfristene er som før, 15. april inn til kommunene. 

 
 
 
Viken-bonden 

Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold har hatt Facebook-siden «Østfold-bonden» de siste 3-4 
årene. Det har vært en viktig informasjonskanal ut til bøndene i fylket med ca. 1360 følgere. Der har 
det vært lagt ut informasjon om alt fra ulike søknadsfrister og ordninger, regelverk, aktuelle 
fagsamlinger og kurs og informasjon om nye og pågående prosjekter i landbruket. Nå er «Østfold-
bonden» omdøpt til «Viken-bonden», og ny og nyttig informasjon finner du her. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 5 2030 Nannestad  
Landbrukstjenester Akershus  Hvamsvegen 696 2165 Hvam 63983666      
Ullensaker Bygdeservice  Ringvegen 31 2050 Jessheim 63976595  

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

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2019/02/nytt-digitalt-soknadssystem-for-smil-tilskudd-og-tilskudd-til-drenering/
https://www.facebook.com/Vikenbonden/
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/

