
  

  

   

 

KVEKA 
 

NR. 1  –  FEBRUAR  2018 
 
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 

 
Utbetaling av produksjonstilskudd og RMP-tilskudd.   
 

Utbetaling av produksjonstilskudd fra 2017 blir i uke 8. Nå etter at det nye søknadssystemet er tatt i bruk 
blir tilskuddet utbetalt kun en gang i året. 
 

Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) blir 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 er husdyrprodusenter som kan levere del 1. 

Det kan søkes om: 
- Husdyrtilskudd (unntatt bikuber) 
- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 
- Driftstilskudd til melkeproduksjon 
- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon.  
 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for: 
- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid  
- Tilskudd for grovfôrareal. 

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 flere storfeprodusenter 
som hadde avvik fra telledato og registreringer i husdyrregisteret, dette kan medføre økonomiske 
konsekvenser for den enkelte.   

Søknadsfrist del 2 er 15. oktober, med telledato 1. oktober.  
Både husdyr- og planteprodusenter kan levere del 2. 

Det kan søkes om:  
- Husdyrtilskudd 
- Tilskudd til økologisk areal og husdyr 
- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 
- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum 
- Areal- og kulturlandskapstilskudd 
- Tilskudd til dyr på beite 
- Tilskudd til dyr på utmarksbeite 
- Driftstilskudd til melkeproduksjon 
- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon.  
 



 
 
Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:  
- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 
- Tilskudd for grovfôrareal.  
 

Søknaden må leveres innen fristene 
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. 
Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager 
uten å få trekk. 
 

Viktig informasjon angående gårdskart 
Arealene på søknadene må stemme overens med gårdskart og landbruksregisteret, ellers vil det bli feil på 
søknadene som vil kunne medføre avkortninger av tilskudd. Landbrukskontoret meldte i Kveka i fjor høst, 
om at alle måtte gå inn på gårdskart og sjekke de nye arealene etter kartoppdateringene.  Under 
søknadsprosessen i eStil ble det maskinelt avdekket flere tilfeller hvor gårdbrukere søkte tilskudd til mer 
areal enn eiendommene er registrert med i gårdskart og landbruksregisteret.  Feil i areal i søknadene vil 
medføre stopp i tilskuddsutbetaling og eventuelt avkortning av tilskudd. 
 
Vi oppfordrer derfor igjen alle til å gå gjennom sine gårdskart. Etter oppdateringen av gårdskart i 2017 ser 
vi blant annet at en del beitearealer fortsatt er klassifisert som skog. Ser du areal som du mener er 
klassifisert feil i kartet, så ta kontakt med Landbrukskontoret på epost 
kari.helen.telfer@ullensaker.kommune.no eller på telefon 66 10 80 79. Oppdaterte gårdskart finner du på 
følgende nettside: http://gardskart.skogoglandskap.no/  

 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
- søknadsfrist 15. april 2018.  
 

Satsen for tilskuddet er økt til 2000,- pr daa 
systematisk eller 30 kr pr meter for annen drenering. 
 

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen 
i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse 
jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering 
reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på 
den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt 
drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn  
vannmettet jord. 

Søknadsskjema og plan for drenering samt miljøvurdering av drenering finnes på  
Landbruksdirektoratets hjemmeside  og kan skrives ut og sendes/leveres til landbrukskontoret.  

 

 

 

mailto:kari.helen.telfer@ullensaker.kommune.no
http://gardskart.skogoglandskap.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema


Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

- søknadsfrist 15. april 2018.  

Tildelingen av SMIL-midler for kommende sesong vil bli i henhold til vedtatte tiltaksstrategier i Ullensaker 
og Gjerdrum kommuner. Tilskuddssatsene avhenger av rammen kommunene får til rådighet. 
Her er en kort oversikt over tiltak det kan søkes på: 

Forurensningstiltak: 

 Utbedring/oppgradering av hydrotekniske anlegg 

 Bygging av fangdammer 

Kulturlandskapstiltak: 

 Rydding og gjerding av gamle innmarksbeiter 

 Ivareta biologisk mangfold (f.eks. gårdsdammer) 

 Tilgjengelighet – tilrettelegging for allmennheten 

 Istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer/bygninger 

 
Søknadsskjema og kart 
Søknadsskjema finnes på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Husk å legge ved kart som viser hvor tiltaket 
skal utføres. Bruk f.eks. gårdskart fra NIBIO. Søknadsskjema sendes/leveres til landbrukskontoret. 
 
Mer informasjon om SMIL-ordningen 
Ytterligere informasjon om SMIL finnes på følgende nettsider: 

 Fylkesmannen  i  Oslo  og  Akershus 

 Landbruksdirektoratet  

 Ullensaker og Gjerdrum kommuner. 

 
Veileder fra NIBIO - utbedring av hydrotekniske tiltak 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har utarbeidet en praktisk veileder for utbedringer av hydrotekniske 
tiltak i landbruket på Romerike og andre deler av Oslo og Akershus, «Veilder planering og jordflytting».  
Veilederen finnes på nettsiden til Fylkesmannen. 

 

 
IBU søknadene (tidligere BU) for 2018 
er nå ferdigbehandlet fra landbrukskontoret og videresendt til Innovasjon Norge.   

Landbrukskontoret har mottatt 7 investeringssøknader i Ullensaker og 1 investeringssøknad i Gjerdrum for 
2018. 
Vi ser at det er et stort investeringsønske blant våre gårdbrukere og det vil derfor kunne bli reduserte 
satser. 

Det er få søknader om tilskudd og lån til Bygdenæring-ideavklaring og etablering hos oss så her er det 
muligheter for å søke utover året.  Landbrukskontoret vurderer søknader fortløpende så ta gjerne kontakt 
om du har en forretningsidé.    

 
Husk jordprøver og gjødselplan.  

Vil minne om at det skal foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødslingsplan for inneværende år.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=&servicekey=9395
http://gardskart.skogoglandskap.no/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/SMIL---Tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-landbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-6
https://www.gjerdrum.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-6
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/


 
Søknad om frierklæringskontroll for floghavre.  

Dersom du ikke har funnet floghavre på din gård de siste årene, så kan du søke om å bli frierklært for floghavre. 
Frist 1. mai.  
Se lenke for ytterligere informasjon, eller ta kontakt med en av oss på landbrukskontoret 

 
 
Våronnmøte 
Våronnmøte arrangeres hos Sisu Produkter torsdag 5. april kl. 18.30  
 

Agenda for møte:  
- Velkommen ved Ullensaker Bondelag. 
- Presentasjon av SISU Produkter og aktuell produktportefølje.  
- Enkel bevertning.   
- Siste nytt fra Landbrukskontoret ved Hans Petter. 
- Avslutning.   

 
 
 
Skogfaglig utferd 2018 

Det planlegges skogfaglig tur til utlandet siste uka i juni 2018. Mer 
informasjon kommer med det første, - sendes ut på e-post til alle 
som mottar Kveka på e-post.  
De som ikke mottar Kveka på e-post må sende e-postadressen sin til landbrukskontoret, så får du også 
informasjon om turen. 
 
 

 

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 

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

I 2018 gis det kun NMSK-tilskudd til ungskogpleie: 

Tiltak Eiendommer med produktivt areal 

< 10 000 dekar 

Eiendommer med produktivt areal 

>10 000 dekar 

Tilskudd Tilskudd 

Ungskogpleie 150 kr/daa 35 % 100 kr/daa 25 % 

 
Men husk at det aller beste tilskuddet du kan oppnå, er ved å bruke skogfondet aktivt! Ved å bruke 
skogfondet når du investerer i skogen, får du skattefritak på 85 % av investeringen. 

 

 

 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/
mailto:anne-margit.nafstad@ullensaker.kommune.no


 

Husk skjema ved utbetaling av skogfond 

Landbruksdirektoratet har nå laget skjemaer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket og 
skogsveier. Disse skjemaene må brukes ved utbetaling fra skogfond og søknad om eventuelle 
tilskudd. Skjemaene finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside, www.slf.dep.no eller se  
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket  og Skogsveier. 

Skjemaet fylles ut og sendes inn sammen med faktura, kart og evt. annen informasjon, -  eller registrer det 
direkte selv på Landbruksdirektoratets nettsider.  
Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjenesten Se din skogfondkonto. Brukerveiledning 
finner du her. 
NB ! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og vedlegg. Disse 
lastes opp under registrering av krav.  
 
 
 
 

Tilskudd til klimatiltak i skog videreføres 
I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget til sammen 33 millioner kroner til klimatiltak i 
skog, skoggjødsling og tettere planting. I tillegg er det noe overførbare midler fra 2017 som 
kan disponeres til formålet. 

 
Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting  

Satser og vilkår for tilskudd til tettere planting i 2018 blir 
som tidligere år.  
Det vil si at det ved nyplanting gis 80 % tilskudd til skogeier 
for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, 
bonitetsavhengig minimumsantall. Dette minimumstallet er 
10% lavere der det plantes på markberedte felter. 
          Foto: Landbruksdirektoratet 

Satser og vilkår for tilskudd til suppleringsplanting i 2018 blir som i fjor.  
Det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet 
etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jamfør 
retningslinjene.  
Les mer om retningslinjer, miljøhensyn og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet 

Søknad og frister:  

 Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.  

 Søknad sendes kommunen.  

 Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak.  

 Frister for å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen:  
o 1. august – frist for vårplanting  

o 7. november – frist for høstplanting.  

Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste 
søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet. Landbruksdirektoratet regner det som lite sannsynlig at 
rammen blir for liten.  

 
 
 

http://www.slf.dep.no/
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=&servicekey=39417
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#planting-etter-markberedning


 
Tilskudd til gjødsling  

I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget til sammen 33 millioner 
kroner til klimatiltak i skog, skoggjødsling og tettere planting. I 
tillegg er det noe overførbare midler fra 2017 som kan disponeres 
til formålet. 
Ordningen videreføres i 2018 med samme sats som i fjor. 
 Foto: Landbruksdirektoratet 

For mer informasjon kan du lese om Gjødsling av skog som klimatiltak 
 og Tilskudd til gjødsling videreføres 

 

 

 

Tilskudd til veibygging og drift med hest 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i 2018 en 
tilgjengelig ramme på 2,8 millioner kroner til dette 
formålet. 

For mer informasjon om ordningene se  Retningslinjer for 
prioritering av søknader 
 
Kommunen videresender søknader til Fylkesmannen 
fortløpende for endelig behandling. Frist for innsending av 
regnskapssammendrag til Fylkesmannen er 1. desember for 
utbetaling av tilskudd i år.  
         (Foto: Andreas Bostad Thaule / Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 
 

 
 

 
Skogplanting? 

Landbrukskontoret har planteutstyr til utlån. For kjøp av planter, ta kontakt med 
Viken Skogeierforening evt. andre aktører. 
 

 

Motorsagkurs - HMS i skogen  

Innhold: Stell og vedlikehold av saga, verneutstyr, sikkerhet, praktisk bruk. 
Mål: Lære sikker og effektiv bruk av motorsaga. 

Lærer: Steinar Damhaug 
Sted: Hvam videregående skole 
Varighet: 12 timer   

Tidspunkt: 10.04 og 12.04 kl. 18:00-21:30, 14.04 kl. 10.00-15.00 
Arrangør: Hvam videregående skole 
Kursavgift: Kr 3.000,00 
Påmelding: Kontakt Gerd.Sylvi.Hertzenberg@hvam.vgs.no, tlf: 91123821 
Påmeldingsfrist: 23.03.2018 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Skogkultur/Tilskudd-til-gjodsling-i-skog/
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/Skogbruk/Retningslinjer%20tilskudd%20veihest%20oa%202017.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/Skogbruk/Retningslinjer%20tilskudd%20veihest%20oa%202017.pdf
mailto:Gerd.Sylvi.Hertzenberg@hvam.vgs.no
tel:91123821


 
 
Bruk av rydningssag - våren 2018 

Innhold: Stell av saga, praktisk bruk og sikkerhet 

Lærer: Steinar Damhaug 

Sted: Hvam videregående skole 

Varighet: 8 timer 

Tidspunkt: 26.04 kl. 18:00-21:30 og 28.04 kl 10:00-15:00 

Arrangør: Hvam videregående skole 

Kursavgift: Kr 2000,00 

Påmeldingsfrist: 19.04.2018 til Gerd.Sylvi.Hertzenberg@hvam.vgs.no, tlf: 91123821 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULLENSAKER KOMMUNE   Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: 

LANDBRUKSKONTORET-ULLENSAKER OG GJERDRUM Postboks  470 Rådhuset 66108000 66108001 

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

mailto:Gerd.Sylvi.Hertzenberg@hvam.vgs.no
tel:91123821
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/

