
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 2  –  JUNI 2021 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 

 

Post til Landbrukskontoret 
Alle saker som ønskes behandlet, må sendes til Postmottak i den kommunen saken gjelder. 

Hvis du i tillegg ønsker å informere Landbrukskontoret om at en sak er sendt inn, - send en 

kopi til en saksbehandler. 

Post til Ullensaker: postmottak@ullensaker.kommune.no, evt. brev til Ullensaker kommune, 

postboks 470, 2051 Jessheim 

Post til Gjerdrum: postmottak@gjerdrum.kommune.no, evt. brev til Gjerdrum kommune, 

Postboks 10, 2024 Gjerdrum   

 
 
 

Skogfond, tilskudd og skatt  

Få betalt for eget arbeid i skogen din - Slik kan du som skogeier  
spare skatt ved å bruke skogfond 

Statsforvalteren oppfordrer spesielt i 2021 skogeiere til å benytte 
skogfondsordningen aktivt for å utføre tiltak i egen skog.  
Hvilken effekt har egentlig skogfond, og hvordan gå frem for å bruke 
ordningen?  
Her kan du lese mer om dette.         Bilde:skogkurs.no

  
 

 

Ekstraordinært tilskudd til vårplantingen 2021 

Med forbehold om Stortingets vedtak i revidert statsbudsjett, blir det også i år ekstraordinært tilskudd til 
vårplanting.  
Det ekstraordinære plantetilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021. Det vil si nyplanting, 
suppleringsplanting og juletreplanting. 
Ordningen rigges på samme måte som i 2020, med et tilskudd på 1,20 kr/plante. 

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av 
skogeierandelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet må søke om det ekstraordinære 
tilskuddet sammen med refusjon av skogfond gjennom skogfondsystemet.  
Søknadsfrist er 1. september 2021. (Elektronisk eller fullstendig søknad stemplet inn i 
kommunen senest denne dag.) 

Se mer informasjon om tilskuddet på nettsiden til  Statsforvalteren i Oslo og Viken eller  
Landbruksdirektoratet. 

Her er gode tips for deg som skal plante selv. 

 

 

mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
mailto:postmottak@gjerdrum.kommune.no
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/slik-kan-du-som-skogeier-spare-skatt-ved-a-bruke-skogfond/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/narings--og-miljotiltak-i-skogbruket/skogkulturtiltak/ekstraordinart-tilskudd-til-varplanting-i-skogbruket-2021/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/ekstraordinaert-tilskudd-til-skogplanting-varen-2021
https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=30501&utm_campaign=2021-05-21%3A+Aktuelt+fra+Skogkurs&utm_source=Aktuelt+fra+Skogkurs&utm_medium=email


 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

Formålet med ordningen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er å stimulere til økt verdiskaping i 
skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv  
og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 

Satsene for tilskudd til skogkultur i 2021:  

TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS TILSKUDD SØKNADS- 

FRIST 

INFO/SØKNADS- 

SKJEMA 
 
 

Ungskogpleie* 

Eiendommer 
 < 10 000 da produktiv skog 

 
40 % 

 
220 kr/daa 

 
15. nov 

 
her 
 

 
Eiendommer  
> 10 000 daa produktiv skog 

 
30 % 

 
150 kr/daa 

 
15. nov 

 
her 
 

 
Markberedning 

  
20 % 

 
75 kr/daa 

 
15. nov. 

 
her 
 

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

 
 
 

 
Tilskudd til miljøtiltak i skog 

Søknadsfrister: 1 september og 1. november 

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta 
og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog. 

Det kan i år gis tilskudd til: 

• Skjøtselstiltak: merkostnader eller tap ved gjennomføring av tiltak for å ivareta og utvikle 
miljøverdier. 

• Langsiktig bevaring: delvis dekning av økonomisk tap knyttet til bevaring av spesielle miljøverdier, 
der hensyn til disse krever at skogeier avstår fra hogst eller legger om skogdriften. 

• Villmarkspregede områder: dekning av merkostnader ved skogdrift for å unngå veibygging som vil 
redusere villmarkspregede områder. 
 

Noen forutsetninger og mer informasjon: 

• Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd. 

• Tilskuddet er betinget av en avtale mellom skogeier og kommune som anses godtgjort ved at 
skogeier kvitterer på vedtaksbrevet om at forutsetninger og vilkår for tilskuddet aksepteres. 

• Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som 
gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål 
– hvor ordinært skogbruk ikke kan drives - faller utenfor ordningen. 

Skogeier bør søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ 
(med innlogging via Altinn).  
Nærmere omtale om hvordan du søker er gitt under  Tilskudd til miljøtiltak i skog på 
Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=sp.altinn.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D637247924854310368140091%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://www.altinn.no:443/ui/Authentication/LoginIDPorten%26spEntityID%3Dsp.altinn.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog


 
 
Ny veileder for planting og såing av furu 

På områder med mye rotråte i gran kan et omløp med furu være et godt tiltak. I et 
endret klima med både nye og mer aggressive skadegjørere, mer vind og økt nedbør og 
temperatur i perioder, kan etablering av barblandingsskog være med å redusere risiko. 

Skogkurs har laget en ny veileder, som beskriver hvorfor kulturforyngelse av furu kan 
være et godt alternativ til naturlig foryngelse. Les mer på Skogkurs sine nettsider 

 
 

Skjøtsel av kantsoner i skog 
 

Det er utarbeidet retningslinjer for hogst i kantsoner langs vassdrag. Hvordan dette skal praktiseres i 
forhold til vannressursloven blir oppsummert slik: 
«Kantsoner langs vassdrag er viktige og trenger beskyttelse. Ved hogst må det settes igjen nok trær til at 
kantsonens økologiske funksjon ivaretas. Hvis grunneier av ulike grunner ser behov for å fjerne kantsonen, 
må det i medhold av vannressursloven innhentes dispensasjon fra Statsforvalteren før hogsten kan 
gjennomføres. Ved reetablering må det legges til rette for en naturlig kantvegetasjon.» 
Retningslinjene kan du lese her 
Det vil bli utarbeidet et eget skjema til bruk ved søknad om dispensasjon. 

 

 

 Landbruksplast  

Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til 
beste for miljøet. Plasten kan leveres gratis til innsamlingsplasser over hele landet.  
I vårt distrikt er det Ragn-Sells Gardermoen A/S på Hovinmoen nord for Jessheim, 
som har mottak for landbruksplast.  

Plast leveres sortert:  
• Plastfolie: Rundballefolie – hvit /farget og solfangerfolie.  

• 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: Kanner, hylser, kasser og potter. Ikke hardplast merket med ”samles i en 
storsekk på innsamlingsplassen”.  

Plasten må være reingjort for produktrester, jord, sand, nett, tau, snorer og kunstfiberduk.  

For mer informasjon: https://www.ragnsells.no/kildesortering/plast/landbruksplast/ 

NB! BRENNING ELLER NEDGRAVING AV LANDBRUKSPLAST ER FORBUDT!! 
Minner også om at rundballer ikke skal stables helt ut i bekkekantene.  
 

Plast på avveie er et stort miljøproblem, - vi oppfordrer derfor alle til å rydde plast på egen eiendom og 
levere denne til et godkjent mottak. 

 
 
  
 

https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=30488
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/dokumenter/presisering-av-regelverk-for-hogst-langs-vassdrag-i-skog-per-10.04.2021.pdf
https://www.ragnsells.no/kildesortering/plast/landbruksplast/


 
Floghavre 
 

Kontroll av arealene.  

Det er på tide å minne om årets innsats mot 
floghavre.  
Floghavre er et alvorlig ugras i kornåkeren 
som lett tar overhånd. I følge Forskrift om 

floghavre har eier eller bruker av 
landbrukseiendom plikt til å foreta 
floghavrekontroll på sine arealer.  
 
Det er viktig å: 

• gå i åkeren så snart den har skutt. 

• gå systematisk, - flere ganger utover i 
vekstsesongen.  

• husk at det er du som har ansvar for 
at floghavre ikke etablerer seg eller 
sprer seg på eiendommen.  

• unngå legde  

• huske å bruke presenning på kornlass, 
- også ved transport av korn og halm 

 
I år er det mange svært frodige åkre som er 
utsatt for legde. Det er viktig å unngå legde da 
luking av floghavre blir svært vanskelig 
dersom åkeren legger seg.  
 
Meldeplikt  

Ved nye funn av floghavre skal planteprøve  
leveres landbrukskontoret så snart som  
mulig. Mistenkelige planter blir sendt  
Mattilsynet for bestemmelse.  
 

Kjennetegn  

Lange myke strå. Noe lysere i fargen enn 
vanlig havre. Risla er åpen med slappe 
greiner. Floghavreplantene strekker seg over 
åkeren, men etter sprøyting mot floghavre 
kan det forekomme små floghavreplanter 
som ikke strekker seg over åkeren. Floghavren 
drysser lett og alle korna har snerp.  
 
 
 
 
 
 

Plikt til bekjempelse  

Eier eller bruker av landbrukseiendom har plikt til å bekjempe floghavre effektivt. Dette gjelder hele 
eiendommen.  
Videre er det en særlig plikt til å holde et 20 m bredt belte fritt for frøbærende floghavreplanter hele 
vekstsesongen mot; dyrka mark hos nabo, elver, bekker og åpne kanaler.  
Bortluket floghavre skal destrueres, jfr. Forskrift om floghavre, § 7. 
Har du spørsmål i forbindelse med kontroll og/eller bekjempelse av floghavre, ta kontakt med 
landbrukskontoret eller landbruksrådgivningen.  
 
Landbrukskontoret vil foreta stikkprøvekontroller etter behov. 

 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre


Hønsehirse 

Hønsehirse er også et problemugras man bør følge med på om man har på sin eiendom.  Det var flere i vårt 
område som oppdaget at man har fått hønsehirse i åkeren i fjor.  

Dette ugraset er regnet for å være verdens tredje verste ugras, og verre enn floghavre. Det er viktig å 
bekjempe hønsehirsen på et tidlig tidspunkt. Problemene med hønsehirse er flere, men hovedsakelig så 
kan dette ugraset ta overhånd i åkeren, og frømengden pr plante er meget stor. 

Se lenken nedenfor for bilde av hønsehirsen, og forslag til bekjempelse av den. 
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/ 
 
 
 
 

Ny løsning for endring av kontonummer i Altinn  

Ny tjeneste for selvbetjent registrering av kontonummer vil fra ettermiddagen 6. mai erstatte eksisterende 
tjeneste i Altinn.  
Det nye er at man nå også kan registrere kontonummer for utbetalinger til seg selv som privatperson.  
Den nye tjenesten vil ha samme adresse som den eksisterende. De av Landbruksdirektoratets fagsystemer 
som bruker den eksisterende tjenesten vil legges om til å ta i bruk den nye. 
Brukere av «Mitt kontonummer» logger inn i Altinn som før, og kan velge å registrere kontonummer for 
seg selv som person, eller for et foretak. Når bruker har registrert nytt kontonummer eller endret 
eksisterende kontonummer, vil brukeren motta kvittering på oppdateringen i Altinn-postboksen. 
Kontonummer lagres som før i Landbruksregisteret, og registreringer som ligger der fra før blir naturligvis 
synlige i den nye løsningen. 

 
 

Feltarbeid og fuglekartlegging i Ullensaker kommune 

 I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det 
såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte 
områder i kommunen. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks¬- og matdepartementet, Klima og 
miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. 
Mer informasjon finner du her. 
De som gjennomfører feltarbeidet vil bære et brev fra NIBIO. 
For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Christian Pedersen, (tlf. 974 34 123; e-post: 
christian.pedersen@nibio.no) 
 Her kan dere også lese en fersk rapport om prosjektet: 
https://nibio.brage.unit.no/nibio-
xmlui/bitstream/handle/11250/2646864/NIBIO_RAPPORT_2020_6_40.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 

Vi ønsker alle en god sommer! 
 

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  

https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/registrering-av-kontonummer/
https://nibio.no/tema/landskap/systematisk-overvaking-av-jordbrukslandskap/3q/3q-overvaking-av-fugler?locationfilter=true
mailto:christian.pedersen@nibio.no
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2646864/NIBIO_RAPPORT_2020_6_40.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2646864/NIBIO_RAPPORT_2020_6_40.pdf?sequence=4&isAllowed=y
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/

