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Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 

 

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2 
Søknadsfrist 15. oktober 2021.   

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med 
husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak. 
Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og 
avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet 
være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. 

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.landbruksdirektoratet.no 

Husk!! Jordprøver og gjødselplan 
Vi minner om at det skal foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødselplan for å få fullt 
produksjonstilskudd. Landbrukskontoret har jordprøvespyd til utlån. 
 
 

RMP-tilskudd – oppdatert veileder 
Søknadsfrist: 15. Oktober. 

På nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken finner du informasjon om 
regionale miljøtilskudd og en versjon av veilederen . 
Her kan du blant annet lese mer om årets nye tilskuddsordning – klimarådgiving. 
 

 

Avlingssvikt - erstatning 
Søknadsfrist 31. Oktober 2021 

Foretak som kan dokumentere avlingssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg 
mot, kan søke om erstatning ved avlingsvikt. Dersom du har mistanke om klimabetinget avlingssvikt, er det 
viktig å melde fra til kommunen, slik at kommunen kan kontrollere arealene på et tidspunkt der 
klimaskaden kan påvises.  

Veiledning og informasjon finnes på www.landbruksdirektoratet.no 
  
 

Erstatning i svikt i honningproduksjon  
Meldefrist til kommunen 15. September 2021. 

Søknadsfrist 31.oktober 2021  

Erstatning i svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot. 
Frist for å melde fra til kommunen er så fort du blir klar over forholdet og senest 15. September. 

Veiledning og informasjon finnes på www.landbruksdirektoratet.no 

http://www.landbruksdirektoratet.no/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf
http://www.landbruksdirektoratet.no/
http://www.landbruksdirektoratet.no/


 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord.   
Fortløpende behandling. 

Ledige midler.  
Det er noen midler igjen av årets ramme til drenering av jordbruksjord både i Ullensaker og i Gjerdrum.  
Høstens tørre forhold har vist seg å være svært gunstig for dreneringsarbeid, det er blitt grøftet betydelige 
areal i våre kommuner de siste ukene.  Ullensaker kommune har 144.000,- i gjenværende midler og 
Gjerdrum kommune har 186.000,- i gjenværende grøftemidler for 2021.  Kommunen tar imot og behandler 
grøfte-søknader fortløpende så lenge vi har midler igjen. Det vil bli gitt tre års arbeidsfrist for å utføre 
dreneringsarbeidet.   
 

Veiledning og søknadsskjema finnes på www.landbruksdirektoratet.no 
 
 

 

Investeringsmidler i landbruket 2022.  
Søknadsfrist 1.desember 2021. 

Skal du investere i driftsbygning eller ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården kan du søke om 
tilskudd og lån hos Innovasjon Norge, dersom du har et lønnsomt prosjekt.  Søknadsfristen inn til 
kommunen er 1. desember 2021. Innovasjon Norge har oppdatert sine hjemmesider med frister og 
føringer for landbruksmidlene.   
 

Veiledning, føringer og søknad finnes på www.innovasjonnorge.no 
 
 

 

Landbruksplasten skal til gjenvinning  

Plast på avveie er et stort miljøproblem - rydd plast på egen eiendom og 
lever den til et godkjent mottak. Returordningen for landbruksplast 
finansieres av en avgift du betaler ved kjøp av plast. Plasten skal du kunne 
levere gratis til innsamlingsplasser over hele landet, forutsatt at den ikke er 
blandet med annet avfall.         Foto: RagnSells  

Plast leveres sortert til bl.a. Ragn-Sells Gardermoen (Jessheim). 

- Rundballeplast: Rundballefolie – hvit og farget må sorteres adskilt. 

- PP-sekk: Storsekker, gjødselsekker og såkornsekker.  
Alle PP-sekker kan blandes, innersekken kan sitte på yttersekken og gjerne flere PP-sekker i en sekk. 

- Flasker, kanner og brett: Tomme flasker, kanner, og brett. 

Plasten må ikke inneholde forurensning av jord, stein, sand, produktrester, nett, tau, snorer og 
kunstfiberduk.  
 

Se Brosjyre om kildesortering av landbruksplast fra Grønt Punkt eller se Landbruk - Grønt Punkt Norge 

 

 

 

http://www.landbruksdirektoratet.no/
http://www.innovasjonnorge.no/
https://www.grontpunkt.no/gjenvinning/plastemballasje-naeringsliv-landbruk/landbruk/


Hønsehirse – verdens tredje verste ugras 

Hønsehirse er et ugras som øker i utbredelse, og som må bekjempes.  
Se mer informasjon om hønsehirse hos Norsk Landbruksrådgiving og i 
Plantevernleksikonet.  
Det er like viktig å bekjempe hønsehirse som floghavre.  

Forskrift om såvarer er endret og norskproduserte såvarer skal etter dette ikke inneholde hønsehirse.  
Har du funnet hønsehirse på din eiendom oppfordrer vi til å planlegge en strategi før neste vekstsesong. 
 
 
 

 

Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utarbeidet et forslag til nye, regionale miljøkrav for jordbruket. 
Forslaget er nå sendt ut på høring, og høringsfristen er satt til 15.oktober. 
Forslaget innebærer at hele Ullensaker og Gjerdrum (sone 2) omfattes av ny forskrift, og det foreslås 
bl.a. begrensninger i jordarbeiding om høsten 

Hva er nytt i forskriften 

• Én felles forskrift for områder i Østfold og Oslo og Akershus 

• Kravene og kartet er delt inn i to soner med ulike krav til gjennomføring av tiltak 

• Som følge av ny kunnskap og behov for økt målretting av kravene, er avgrensingen av den nye 
forskriften knyttet til nedbørfelt i stedet for vannområder 

• Kravene gjelder også vassdrag uten årssikker vannføring 

• Kravene på flomutsatte og vassdragsnære areal og i dråg (forsenkninger der vannet samler seg og 
renner) er skjerpet 

• Krav til jordarbeidingsrutiner rundt nedløpskummer og grøfteutløp 

• Et belte på 50 meter langs alle vassdrag skal ikke høstpløyes i sone 2 

 

Følgende miljøkrav foreslås for våre områder: 

1) Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra kummer og grøfteutløp for å hindre vannet i  

å grave. 

2) Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding om høsten på                                     

erosjonsutsatte dråg, skal drågene ha permanent grasdekke, eller stubb med godt etablert                      

fangvekst. Ved lett høstharving er det tilstrekkelig med stubb i dråget 

3) Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. Flomutsatte arealer der flom medfører                            

erosjon skal ha permanent grasdekke eller godt etablert fangvekst gjennom vinteren. 

4) A) Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrket mark. Langs                       

kunstig åpent vannløp uten årssikker vannføring i form av kanaler og åpne grøfter, gjelder kravet                     

kun der hvor vannet samles og renner av mot vassdraget. 

B) Fulldyrka mark nærmere vassdrag enn 50 meter skal ikke jordarbeides om høsten. Lett                                       

høstharving til høstkorn og fangvekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av                                      

miljøkrav 2, 3 og 4. Kravet omfatter ikke øvre avskjæringsgrøfter mot skog. 

5) Erosjonsutsatt fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4)                     

skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn og fangvekster tillates likevel på                         

arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4 

 

For ytterligere informasjon, se  Høringsbrevet 

https://viken.nlr.no/fagartikler/korn/viken/honsehirse
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/4b72bc82cc874a7e91c6a8e4088fa58b/horingsbrev---forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-oslo-og-viken-fylker.pdf


 
Skogfond og tilskudd 
 
Har du utført skogkulturarbeider i skogen din som er tilskuddsberettiget 
og/eller ønskes dekket av skogfond? 
Send søknad om dette til Landbrukskontoret innen 15. november.  

Gå inn på din skogfondskonto på nettet og registrer krav og søknad om 
tilskudd elektronisk i  skogfondsystemet. Husk å laste opp nødvendig 
dokumentasjon og vedlegg.  

Et alternativ til elektronisk søknad er å fylle ut Landbruksdirektoratets 
skjema, og sende dette inn sammen med faktura og kart som viser hvor tiltaket er gjennomført samt 
eventuell annen informasjon til postmottak@ullensaker.kommune.no.  

Praktisk informasjon og skjemaer finner du her. 
Husk fullmakt, hvis du ikke selv er eier av skogen. 

Det er ikke nødvendig med midler på skogfondkontoen for å få utbetalt tilskudd.  
Fakturaer kan dekkes av skogfond inneværende år og påfølgende år, - deretter er de foreldet. 

 
 
 
Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022 
Søknadsfrist 1. desember 2021. 

Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for 

• å fremme interesse for skogbruk  

• utvikling av skogbruk  
kan søke om økonomisk støtte.  

Veiledning og informasjon finnes på statsforvalterens nettsider 
 

 
 
Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 
- sommer og høst 2021 
Søknadsfrist: Løpende 

Bedrifter som har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling, kan nå søke Viken 
fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene.  
Les mer om ordningen hos Viken fylkeskommune 

 
 
 
Helikoptermålinger i lav høyde 
 

I september skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) utføre magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter i 
Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommuner. 
Mer informasjon finner du på kommunens nettside 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/refusjonskrav-for-utbetaling-fra-skogfond
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/tilskudd/2021/12/utlysning-av-fylkesinntrukne-rentemidler-i-skogbruket-for-2022/
https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-sommer-2021.88518.aspx
https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/kartlegger-kvikkleire-fra-lufta/


 
Landbrukskurs mat og reiseliv  
– Hurdal Gjestegård 16. september 

Her får du gode tips og råd om hvordan du kan utvikle din ide videre, samt 
innsikt i hva som beveger seg rundt dette temaet. I tillegg ser vi på 
finansieringsmuligheter og hvordan du kan komme i gang med en 
forretningsplan.  

• Innlegg fra Malin Jonasson som driver Hurdal Gjestegård. Hør hennes tanker om hvordan hun 
ønsker å utvikle Hurdal Gjestegård til et spennende tilbud for aktivitet og overnatting i Hurdal. 

• Besøk av Gitte Hanneman Mollan som jobber med mulighetene for å dra i gang et lokalmatnettverk 
på hele Romerike – Romeriksmat. 

• Andre tema som tas opp på kurset er salg og markedsføring, samt hva HoReCa markedet krever hvis 
du skal selge til dem.  

• Vi gir deg også noen tips på digital synlighet. 
Påmelding her. 

 
 
 
Prosjekt – «Robust småskala grønt» 
digital oppstartkonferanse 17. september kl. 12.00 – 13.30 

Konferansen er det offisielle startskuddet for et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala grønt over 
hele landet. Prosjektet skal gi mer grønnsaker inn i lokalmatmarkedet og sikre god kompetanse hos 
produsentene, både innen salg og produksjon. 

Mer informasjon og påmelding: Markedshager Norge 

 
 
 
Fagdag – fossilfrie maskiner og redskaper - Kalnes 
tirsdag 21. september kl. 12.30.    

Interregprosjektet “Skritt mot klimanøytralt landbruk” inviterer bønder og andre landbruksinteresserte til 
demonstrasjon av ny teknikk og metoder for et fossiluavhengig landbruk på Kalnes videregående skole. 
 

På arrangementet vil det være mulig å teste en rekke fossilfrie løsninger i sitt "rette element". Vi stiller 
med alt fra biler og gartnermaskiner, til hjullastere, korntørke og flishuggere.  
 

Se mer informasjon på nettsidene til Klima Østfold.  
Kontaktpersoner: Sverre Saxebøl og Torbjørn Kristiansen  

 
 
 
Webinar – «Verdien av å investere i levende matjord» 
med Dr. Elaine Ingham 27. september kl. 16.30 – 19.15 

Foredrag med en av verdens fremste eksperter innen jordbiologi og jordhelse. 

Mer informasjon og påmelding:  Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

https://startupviken.no/arrangementer/landbrukskurs-mat-og-reiseliv-hurdal-gjestegard-16-september/
https://www.markedshage.no/nb/nyheter/2021/08/smaskala-gront---oppstartkonferansee/
https://klimaostfold.no/events/demonstrasjon-og-test-av-fossilfrie-maskiner-og-redskaper-klimasmart-landbruk-viken/
mailto:fmosssa@statsforvalteren.no
mailto:fmostkr@statsforvalteren.no
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/09/verdien-av-a-investere-i-levende-matjordjordbiologi/


 
Telefonliste  
Landbrukskontoret har fått nye telefonnumre: 
 

Navn  Telefonnummer 

Hans Petter Langbakk Landbrukssjef/ Avdelingsleder 47788918 

Lars Sandberg Skogbrukssjef 47786251 

Mina Lisa Schou Landbruksveileder 47781085 

Øivind Bogstad Landbruksveileder 45874710 

Anne-Margit A. Nafstad Konsulent-Landbruk 45874797 

 
 
 
 

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 
E-post: postmottak@gjerdrum.kommune.no 
Internett:  www.gjerdrum.kommune.no 
 
 
  
 

 

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

