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Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 

 

Ny tilskuddsordning for å sikre planting av skogplanter våren 2020 

Som følge av smitteverntiltak har det oppstått en situasjon der vårplanting i skogen vanskelig lar seg 
gjennomføre uten merkostnader. For å sikre at bestilte og produserte planter ikke må kastes, er det innført 
et ekstraordinært tilskudd for all skogplanting våren 2020.  
Dette er en midlertidig ordning for våren 2020 og utgjør en flat sats på kr 1,30 pr. plante. 

Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller sentrale 
aktører til plantearbeidet må søke om det ekstraordinære tilskuddet gjennom 
skogfondsystemet.  

Søknadsfrist er 1. september 2020. (Elektronisk eller fullstendig søknad stemplet inn i 
kommunen senest denne dag.) 

Se mer informasjon om tilskuddet på nettsiden til Landbruksdirektoratet  og/eller 
nyhetsaken på nettsiden til fylkemannen i Viken.  
 

 
 

Informasjon om “korona-tilpasset” kurstilbud i planting av 
skogplanter 

I forbindelse med at det er stort behov for opplæring i skogplanting har Skogkurs/Aktivt Skogbruk funnet 
løsninger for å kunne kjøre kurs som tar hensyn til gjeldende krav for smittevern. Skogkurs har også 
utviklet et helt nytt nettkurs i planting som vil bli tilgjengelig for deltakere fra uke 17.  
Les mer om kurset hos Skogkurs. 

 

 

Tilskudd til skogkultur 2020 

De nye satsene for tilskudd til skogkultur er nå på plass.  

TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS 
TILSKUDD 

SØKNAD 
SENDES 

SØKNADS- 
FRIST 

SØKNADS- 
SKJEMA 

INFO 

 
 

Ungskogpleie* 

Eiendommer < 
10 000 da 
produktiv skog 

 
40 % 

 
220 kr/daa 

 
Kommunen 

 
15. nov 

 
www.skogfond.no 
evt. her 
 

 
her 
 

 Eiendommer > 
10 000 daa 
produktiv skog 

 
30 % 

 
150 kr/daa 

 
Kommunen 

 
15. nov 

www.skogfond.no 
evt. her 
 

 
her 
 

 
Markberedning 

  
20 % 

 
75 kr/daa 

 
Kommunen 

 
15. nov. 

www.skogfond.no 
evt. her 

 
her 
 

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

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/korona-tilskudd/ekstraordin%C3%A6rt-plantetilskudd
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/informasjon-til-deg-som-er-skogeier-i-oslo-og-viken/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/informasjon-til-deg-som-er-skogeier-i-oslo-og-viken/
https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28375
http://www.skogfond.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-8
http://www.skogfond.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-8
http://www.skogfond.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-8


 
Tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020 
 

Ordningen er nå fastsatt gjennom en midlertidig forskrift vedtatt 9. juni 2020. 
Fylkesmannen kan etter denne forskriften gi tilskudd til: 

 helmekanisert tynning 

 helmekaniserte skogsdrifter med høye driftskostnader 
Tiltak må være påbegynt 12. mai 2020 eller senere. 
Skogeier sender søknaden til kommunen for vurdering før den videresendes til Fylkesmannen. 
For mer informasjon, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet  
 
 
 

Tilskudd til skogsveger og drift med hest 

 

TILTAK KRITERIER TILSKUDD SØKNAD 
SENDES 

SØKNADS- 
FRIST 

SØKNADS- 
SKJEMA 

INFO 

 
Drift med hest 

 Inntil kr 50,- 
pr. m

3 
 
Kommunen 

15. 
november 

www.skogfond.no 
evt. her 

 
her 

Skogsbilveg-
bygging 

Se retningslinjer Kommunen 30. april* her her 

*Søknader sendt inn etter 30. april behandles fortløpende dersom det er tilskuddsmidler tilgjengelig. 
 
 
 

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020  

Søknadsfrister, 1. august 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, 
herunder 

 dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle 
miljøverdier 

 delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der 
hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften 

 dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede 
områder» 

Skogeier bør søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ 
(med innlogging via Altinn). Alternativet er å benytte skjema «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog», 
LDIR-911 B. 
Nærmere omtale er gitt under «Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier» på 
Landbruksdirektoratets hjemmeside. 
 
 
 

Skatteendring for kapitalskogeiere 
 

Skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige har rett på bruk av skogfond med 
skattefordel også på merverdiavgiftdelen av kostnaden. Dette er det motsatte av det som 
hittil har vært praktisert. 
 

Les mer om dette i på hjemmesiden til Norges Skogeierforbund eller Skogkurs 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-midlertidig-forskrift-om-tilskudd-for-a-opprettholde-hogstaktivitet-i-skogbruket-2020/id2705641/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2009.06.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk%20og%20Aktuelt%20fr%C3%A5%20Landbruks-%20og%20matdepartementet
https://www.regjeringen.no/contentassets/506270c958c54c4880d18f0ddbcc2c7f/midlertidig-forskrift-om-tilskudd-for-a-opprettholde-aktiv-hogstaktivitet-i-skogbruket-2020.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/korona-tilskudd/ekstraordin%C3%A6rt-driftstilskudd/ekstraordin%C3%A6rt-tilskudd-for-%C3%A5-opprettholde-hogstaktivitet-i-skogbruket-2020#til-skogeieren
http://www.skogfond.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=drift+med+hest&servicekey
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#skogsdrift-med-taubane--hest-o-a-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=landbruksvei&servicekey
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#nybygging-og-ombygging-av-skogsveier
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/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd/_attachment/15582?_ts=16cdc5dfd78&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd/_attachment/15582?_ts=16cdc5dfd78&download=true
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landbruksdirektoratet.no%2Fno%2Feiendom-og-skog%2Fom-skogbruk%2Ftilskudd%23miljoetiltak-for-aa-ivareta-og-videreutvikle-miljoeverdier&data=02%7C01%7Cfmbuhno%40fylkesmannen.no%7C082a900177b74e45702308d7f5a8d797%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637247977989955735&sdata=QdCFx5kch01jMlxwKQQLOau%2FAsUYdauFFbJFotH1jVo%3D&reserved=0
https://www.skog.no/nyheter/kapitalbeskattet-skogeier-skal-ha-skattefordel-pa-merverdiavgift-som-dekkes-med-skogfond/
https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28364


 

 
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/ 
 
 
 

Plantevernkurs og eksamensavvikling i koronatider 

Koronautbruddet medfører utfordringer for blant annet gjennomføring av autorisasjonskurs for 
plantevernmidler og funksjonstesterkurs. Informasjon om dette oppdateres fortløpende på Mattilsynets 
nettside. 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.  

Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av 
sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Landbruksdirektoratet har oppdatert 
informasjonen om ordningen knyttet til koronasituasjonen. Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 

 

https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/plantevernmidler_kurs_funksjonstesting_mm_under_koronautbruddet.38220
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/plantevernmidler_kurs_funksjonstesting_mm_under_koronautbruddet.38220
https://www.ragnsells.no/kildesortering/plast/landbruksplast/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom


 
 
Regionalt miljøtilskudd 2020 
 
Det ble vedtatt noen justeringer i RMP-ordningen for 2020.  
 
Se hjemmesiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken for mer informasjon. 
 
 
Søknadsfristen for RMP-tilskudd er 15.oktober 2020. 
 
 
 
 

Status behandling av SMIL-søknader i år. 

Det er i år kommet inn mange søknader både i Ullensaker og Gjerdrum. Landbrukskontoret har søkt om å 
få overført noe mer tilskuddsmidler for å dekke behovet, og er innvilget 100 000,- kr ekstra midler for hver 
av kommunene. 
Innvilget tilskuddssats for utbedringer av hydrotekniske anlegg ligger an til å bli 60 % av godkjent 
kostnadsoverslag. Søknadene blir behandlet fortløpende i løpet av sommeren. 
 
 
 

Oppfordring til samtlige foretak 

Fylkesmannen i Oslo og Viken anmoder om at alle foretak sørger for å holde adresser oppdatert i 
Enhetsregisteret. Det er forretningsadressen i Enhetsregisteret som blir benyttet ved deres utsendelser.  
Hvis vei-/gatenavn og –nummer finnes, må det registreres i Enhetsregisteret, - det holder ikke med 
gårdsnavn.  
Det er nylig sendt ut informasjon, der en stor del har kommet i retur fra Posten på grunn av manglende 
adresse. 
 
 

Ferieavviklingen 

Landbrukskontoret vil ha en redusert bemanning i juli, men kontoret er 
bemannet i hele sommer. 
Ring gjerne på forhånd, - så er du sikker på å treffe noen inne. 

 
 

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.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/05/nytt-og-nyttig-om-regionalt-miljotilskudd-2020/
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.gjerdrum.kommune.no/

