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Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 

 
Ungskogpleie på Øvre Romerike 2017 
v/ Martin Bråthen – Prosjektleder for skogkultur og vei i Akershus 
 

Jeg vil i løpet av 2017 prøve å kontakte deg for å kartlegge eventuelle 
skogkulturbehov du har på eiendommen din. 
Ungskogpleie regnes som et av de mest lønnsomme tiltakene en skogeier kan 
gjøre for å utnytte det økonomiske potensialet i skogen sin.  
I tillegg gir kommunen tilskudd til utført ungskogpleie. Tilskuddssatsen varierer 
noe, men ligger vanligvis mellom 20-40 %. Sammen med bruk av skogfond, som har 
en økonomisk effekt (skattelette) tilsvarende ca. 50 % statstilskudd, vil skogeier få «sponset» nær 80% av 
skogkulturtiltaket. Samtidig vil de pleide bestandene få et bedre utgangspunkt for å produsere 
kvalitetsvirke på kortere tid. En tommelfingerregel er at ungskogpleide og skjøttede bestander får en 
merverdi på +10% i forhold til tilsvarende bestander som er uskjøttet.   
Det er derfor viktig å utføre ungskogpleien til rett tid både med tanke på kvalitet og kostnader.  
Hvis du veit at du har bestander som bør eller burde vært ungskogpleid, ta kontakt med meg på telefon 
97611916 eller e-post  mbrae@viken.skog.no 
Jeg vil også være behjelpelig med andre skogkulturspørsmål og spørsmål angående vei.  
Vi snakkes! 
 
*Prosjektet er etablert som et samarbeid mellom kommunene, Fylkesmannen, skogeierområdet og Viken 

Skog.  

 
 
 
 
Skogfaglig utferd 2017  

Øvre Romerike Skogeierlag i samarbeid med landbrukskontorene 
arrangerer en 2-dagers tur til Karlstad og Jönköping 8. – 10. juni. 
Vi reiser først til Stora Enso i Karlstad – her får vi blant annet se på den 
300 meter lange produksjonslinjen. Det vil også bli en orientering om 
fabrikken. 
Videre blir det besøk på Elmia Wood, verdens største messe for 
skogbruket som arrangeres hvert 4.år, - i tillegg til noe kulturelt.  
Er du interessert, - ta kontakt for mer informasjon. 
Påmelding innen 30. mars til Landbrukskontoret, tlf. 66 10 83 67 (Det er begrenset antall – ”førstemann til mølla” 

prinsippet).  

Velkommen til fagtur!  
 

 
 
 

mailto:mbrae@viken.skog.no


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogplanting?  

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

 
 
 
Gjødsling av skog - tilskudd 
 

Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det kan gis inntil 
40% tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, 
bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som viser 
beliggenhet av det aktuelle feltet. 
Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september. 
Mer informasjon finner du her. 

 
 
 

 
 
 
 

Skogdag 
Øvre Romerike skogeierområde inviterer til skogdag med tema forhåndsrydding, 
ungskogpleie og veiplanlegging 
lørdag 4. mars kl. 11.00 – 15.00  hos Thomas Øvrum, Øgardsvegen 97, 2040 Kløfta   
Martin Bråthen vil demonstrere og informere om gode arbeidsmetoder og sikkerhet i 
skogen.   
Det vil også bli: 

 Demonstrasjon av sagbruket på gården. 

 Demonstrasjon av lett skogsutstyr. 

 Foredrag 

 Ungskogpleie 

 Maskin- og utstyrsvisning 

 Fra skog til virke 

 Enkel servering 
 

Informasjonsmøte om Hersjøen 
Det inviteres til åpent møte om Hersjøen torsdag 16. mars kl 19.00 – 21.00 i Jessheim Rådhus, ULLR. 
Tema for møte er vannmiljøet i sjøen og hvilke planer forvaltningen har videre for sjøen. 
For mer informasjon, se programmet og rapporten 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#tilskudd-og-soeknad
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/aktuelt/Invitasjon-infomote-Hersjoen-16_03_17.pdf
http://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/NMBU_fagrapp_39_Hersjoen_paleolimnlogisk_undersokelse_Huvo_2016.pdf


Nytt system for søknad om 
produksjonstilskudd fra 2017 

Telledato og søknadsfrister 
Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet. 

I 2017 blir søknadsfristene 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. Når du 
skal søke om tilskudd, avhenger av hva du søker tilskudd for. Utbetaling skjer i februar året etter 
søknadsfristene. 

Ny regel om sent levert søknad 
Søknadsfristene blir absolutte. Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i 
søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk. Det vil ikke lenger være mulig å levere søknaden etter fristen 
med et trekk på 1 000 kroner per dag. 

Mer informasjon om hvordan du skal søke i 2017, finner du under overskriften 
"Overgangsåret 2017". 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-
soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017/_attachment/58816?_ts=158fd4e9358&download=true 

 
 
 

Utbetalingsbrev  
for produksjonstilskudd PT august omgangen 2016 og regionalt miljøtilskudd 
(RMP) ligger nå i altinn.  

 

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

 

 
 
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 

 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017/_attachment/58816?_ts=158fd4e9358&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017/_attachment/58816?_ts=158fd4e9358&download=true
http://www.mattilsynet.no/skjema/soknad_om_frierklaringskontroll_for_floghavrepdf.1606/binary/Soknad_om_frierklaringskontroll_for_floghavre.pdf


 

 
Grøftetilskudd  
 

Forskrift om tilskudd til drenering er 
vedtatt og det er mulig å søke om tilskudd.  

Rammen for grøftetilskuddet er ikke fordelt 
ut til kommunene fra fylkesmannen enda, 
av den grunn vet ikke kommunen hvor mye 
tilskudd den tildeles i 2017. 
Årets tilskudd fordeles av kommunen etter 
søknadsfristen 15. april 2017.  
Det gis 3 års arbeidsfrist for å utføre 
grøftingen.  
 
 
 

Vi refererer noen viktige momenter fra forskriften:  

 Tilskuddet gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer 
dette arealet.  

 Søker må ha grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der  
tiltaket og virkningen av tiltaket er 
beskrevet.  

 Tilskudd kan ikke gis der tiltaket er 
påbegynt før tilskudd er innvilget.  

 Tiltak der dreneringen både gir økt 
jordbruksproduksjon og reduserer 
faren for vannforurensing skal 
prioriteres.  

 Tilskudd til systematisk grøfting, 
profilering og omgraving utgjør 1 000 
kroner per dekar.  

 Ved annen grøfting kan det gis 15 
kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar.  

 

 
Søknadsfrist i Ullensaker og Gjerdrum er 15. april for 2017  
 
 
Søknadsskjema for tilskudd til drenering  

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord  
 
 
 
 

 
 

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=drenering&servicekey
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-769


 
 
 

Spesielle miljøtiltak i landbruket(SMIL). 
 

Søknadsfrist i Ullensaker og Gjerdrum er 15. April.  

Tildelingen av SMIL-midler for kommende sesong vil bli i henhold til vedtatt tiltaksstrategi som Ullensaker 
og Gjerdrum kommuner rullerte i 2014.  
Her er en kort oversikt over tiltak det kan søkes på, og tilskuddssatsene avhenger av rammen kommunene 
får til rådighet.  

Forurensningstiltak:  

 Utbedring/oppgradering av hydrotekniske anlegg.  

 Drenering av fulldyrket areal i erosjonsklasse 3 og 4 som ikke tidligere er drenert.  

 Bygging av fangdammer.  
 
Kulturlandskapstiltak:  

 Rydding og gjerding av gamle innmarksbeiter.  

 Ivareta biologisk mangfold (eks. gårdsdammer).  

 Tilgjengelighet – tilrettelegging for allmennheten.  

 Istandsetting av kulturminner og kulturmiljøer/bygninger.  
 

Søknadsskjema:  
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

 
 
 
 
 

Kontroll av jordbruksarealer i Leiravassdraget  
Landbrukskontoret kommer også denne våren til å kontrollere en rekke jordbruksarealer i leiravassdraget i 
Ullensaker og Gjerdrum. Da sjekker vi om kravene i jordarbeidingsforskriften er overholdt. 
 
 
 
 
 
 

Autorisasjonskurs plantevern 
 - nettbasert fornyingskurs 
 
Mattilsynet har nå lansert det nettbaserte autorisasjonskurset for de som skal fornye godkjenning for 
kjøp/bruk av plantevernmidler. Mer informasjon finner du på mattilsynets nettsider. 
 
 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=&servicekey=9395
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nettbasert_kurs_for_fornying_av_plantevernmiddelautorisasjon.17253


Grønn utdanning ?         

  
 
 

Studiet blir gjennomført over 2 år, med ca 10 samlinger pr år. I tillegg vil det være obligatoriske oppgaver,  
øvelser og noen kvelds/nettsamlinger.  
Nytt av året er at studiet entreprenørskap skjer i et samarbeid med Mære landbruksskole. Studiet innen  
økologisk landbruk gjennomføres i et samarbeid mellom Hvam og Sogn Jord- og Hagebruksskule. Studiet 
Planteproduksjon og driftsledelse gjennomføres i sin helhet på Hvam. 
Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført 3- årig utdanning innen  
naturbruksprogrammet eller 5 år annen relevant utdanning/praksis.  
Les mer om hvordan du søker hos Fagskolen Innlandet og om innholdet i studiene hos Hvam videregående 
skole 
Har du ingen landbrukskompetanse fra før anbefaler vi voksenagronomen som starter opp høsten 2017, 
med ordinær søknadsfrist 1. mars. Dette er for deg som er fersk bonde eller planlegger å ta over gård, og 
som ønsker formell landbruksutdanning. 
Les mer hos Hvam videregående skole 
 

 
Skogfondkurs 
Viken skog inviterer til kurs i smart bruk av skogfond på Regionkontoret i Nannestad.  
Tidspunkt: torsdag 23. mars kl. kl. 18-22. 
Kursinstruktør: Håvard Midtskogen  
Kursavgift: kr. 770,00 
For mer informasjon, se Smart bruk av skogfond 
Alternativt er det også kurs i Nes, Grønt Fagsenter, Hvam, torsdag 9. mars. 

Påmelding til Martin Bråthen, tlf. 97611916, e-post: mbrae@viken.skog.no   

 

Ungskogpleiekurs 
Arrangeres i Nes (Grønt Fagsenter, Hvam) den 18-19 april.  
Kurset er 2 til 3 timer teori på kveldstid tirsdag 18 april og en hel dag ute i skogen onsdag 19 april 
Mer informasjon kommer på Viken Skog sine sider   

Påmelding til Martin Bråthen, tlf. 97611916, e-post: mbrae@viken.skog.no   
 
 

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 

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar 

nå opp studenter til tre ulike studier, med 

oppstart til høsten. Søknadsfrist er 15. april, 

og du kan velge mellom 

 Planteproduksjon og driftsledelse 

 Natur- og kulturbasert 

entreprenørskap 

 Økologisk landbruk 

http://fagskolen-innlandet.no/slik-soker-du
http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/fagskoleutdanning/
http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/fagskoleutdanning/
http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/agronomutdanning-for-voksne/
http://www.viken.skog.no/assets/files/pdf/Arrangementer/skogfondkurs-akershus-2017.pdf
mailto:mbrae@viken.skog.no
mailto:mbrae@viken.skog.no
mailto:postmottak@ullensaker.kommune.no
http://www.ullensaker.kommune.no/

