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FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

 
Statistikk skogbruk 

Nest laveste avvirkning i Nannestad siden 
1995.  

Det har også i 2015 vært relativt liten 
hogstaktivitet i skogene i Nannestad. Det 
kan være at den del venter på de nye 
skogbruksplanene. Når de nye planene 
kommer i løpet av noen uker nå, så vil de 
fleste få en langt bedre oversikt over hva 
som er av verdier i skogen, og kanskje 
dette vil føre til mer avvirkning framover. 

Ungskogpleien i 2015 var akkurat på 
gjennomsnittet for de siste 10 årene. 
Behovet er nok en del større, men 
aktiviteten er ganske bra i Nannestad.   

  

 
 
 

Skogfaglig utferd 2016 

Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til 
Finland, 28. juni – 2. juli d.å. Turen går med fly tur/retur Helsinki, med avreise tirsdag 
ettermiddag. 

Vi skal blant annet besøke en av de største gårdene i Finland (mer enn 1000 ha skog) som 
samarbeider med Metså-gruppen, og Torro Nasjonalpark, en spektakulær del av finsk 
landskap, i tillegg til å oppleve en typisk finsk aften. Det blir også besøk i en naturpark, eiet 
og drevet av staten, samt Finsk Forskningsinstitutt og «Centralförbundet för lant- og 



 

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .      Side 2 

skogbruksproducenter», - og selvsagt skal vi se noen av de viktigste severdighetene i 
Helsinki. Vi bor 2 netter i Forssa og de 2 siste netter i Helsinki.  
Egenandelen blir ca. kr. 9 000,- pr. person. Tillegg for enkeltrom kr. 2 250,00. 

Påmelding til Landbrukskontoret, tlf 66108367/ 91683356 eller 66108087 innen 2. mars, - 
kort frist på grunn av flybilletter. (Det er begrenset antall – ”førstemann til mølla” 
prinsippet). 

Velkommen til fagtur! 

 
Kurs i ungskogpleie  

Tirsdag 12. april 2016 kl. 18:00. 2 til 3 timer med teori. Hva, hvorfor, hvordan ungeskogpleie, 
litt om økonomi og flerbruk og noe om stamme kvisting. 

Lørdag 16. april  Kl. 09:00. Full dag ute i skogen med praktisk bruk av rydde-sag , trevalg , 
treavstand. 

Instruktør: Håvard Midskogen 

10 timer, kr 1650,-. Påmeldingsfrist 4. april 2015 

Mer informasjon finner du under kursbeskrivelser på http://www.skogkurs.no/ . Du kan 
bruke skogfond med 85 % skattefordel for å dekke deler kursavgiften. 
Sted for kurs avgjøres etter påmeldingsfrist. 
Merk: Det må være minimum 5 deltakere for at kurs avholdes. 

Påmelding til Ann-Kristin Kjos,  akrikjos@online.no  / 920 21 897.  

 
Stikkrenner er viktigere enn noen gang! 

Skogkurs har utviklet en video om legging av stikkrenner på landbruksveier. Denne er nå 
tilgjengelig på YouTube.   

 

Stikkrenner har blitt brukt i alle år, men når stikkrennene har kollapset eller blitt ødelagt på 
annen måte, må de skiftes. Som oftest uteblir ettersyn og vedlikehold også, og da kan det 
ende opp med en tett stikkrenne.  

http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.skogkurs.no/
mailto:akrikjos@online.no
https://www.youtube.com/watch?v=-cG7BEy_0Vw
https://www.youtube.com/watch?v=-cG7BEy_0Vw
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Klimaet er i endring, og med store lokale nedbørsmengder blir ofte tette-, feilplasserte- eller 
underdimensjonerte stikkrenner den direkte årsaken til skred- og flomskader. Denne 
videoen gir deg en god innsikt i hvordan man bør planlegge og gjennomføre legging av 
stikkrenner. 

Videoen finner du på Youtube eller hos www.skogkurs.no .  

 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  – SMIL  
Søknadsfrist 15. mars 
Gjennom SMIL-ordningen kan du søke kommunen om tilskudd til tiltak og prosjekter som 
bidrar til å fremme natur- og kulturlandskapsverdiene i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensningen utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  Den 
som søker må være berettiget produksjonstilskudd.  

Kommunen prioriterer søknader og tildeler midler etter kriterier som er fastsatt i gjeldende 
tiltaksstrategi du kan lese her: Strategidokument for tilskuddsordningen (SMIL, NSMK, 
SKPMR) for landbruket i Nannestad kommune 2014-2017  

Prioritering av tiltak og tilskuddsatser  

Prio
ritet  

Tiltak Tilskuddsats  Eksempler og merknader 

1 Hydrotekniske tiltak Inntil 60 % Reparasjon/fornying av rørgater, 
kummer og utløp, sikring av rørutløp til 
elv/bekk, kumdam, m.m. Tiltak i Leira, 
og tiltak som hindrer mest 
forurensning prioriteres.  

1 Gjødsellager 30 %  (maks 
100 000) 

Gjelder tiltak hvor det ikke kan gis 
tilskudd fra andre ordninger. Skal 
dimensjoneres for 12 mnd lagring. 
Lageret skal være knyttet til 
husdyrproduksjonen på gården. 

1 Restaurering av  
kulturmark (beiter og 
gjerder)  

70 % Inngjerding og rydding. Arealet må 
bære preg av at det har vært beitet. 
Tiltaket knyttes opp mot kravet til 
innmarksbeite i veileder for 
produksjonstilskudd.  

2 Tiltak som ivaretar 
kulturminner og 
kulturmiljøer (stier, 
setervanger, 
bygninger) 

Inntil 40 %  
(maks 100 000 kr 
per bygning) 

Uttalelse fra kulturminnemyndigheter 
blir vektlagt. Tiltak som har stor nytte 
for allmennheten prioriteres.  Setertun 
prioriteres.  
  

3 Andre tiltak Inntil 30 % Andre tiltak innunder forskriftens 
formål.  

 

http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.skogkurs.no/
https://www.nannestad.kommune.no/Documents/Nannestad%20kommune/Landbruk/Jordbruk/Tiltaksstrategi/Strategidokument%20for%20landbruket%20i%20Nannestad%20kommune%202014-2017.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/Documents/Nannestad%20kommune/Landbruk/Jordbruk/Tiltaksstrategi/Strategidokument%20for%20landbruket%20i%20Nannestad%20kommune%202014-2017.pdf
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Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra fylkesmannen. Søknader med prioritet 1 
blir først tildelt midler, deretter søknader med prioritet 2 og 3.  Ved knapphet på midler vil 
det også bli prioritert mellom tiltak innen samme tiltaksgruppe.  
 
Søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet skal benyttes.  
 
Vedlegg til søknaden: 

- en plan der miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og der det redegjøres for målene 
med prosjektet eller tiltaket. 

- kostnadsoverslag inkludert egeninnsats 
- bilder og/eller tegninger 
- evt. andre relevante opplysninger for søknaden.  

 
Kommunens retningslinjer for behandling av søknader: 

 forurensningstiltak 

 kulturlandskapstiltak  
 

Mer informasjon om ordningen på Landbruksdirektoratet.no eller kontakt 
landbrukskontoret ved spørsmål. 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord  
Søknadsfrist 15. mars.  
Etter søknadsfristen behandles søknader løpende dersom det er midler igjen. 
 

Nytt i 2016 er at det kan gis tilskudd til på planerte arealer selv om arealet ikke er grøftet 
tidligere.  
 
Søknader vil bli behandlet etter søknadsfristen. Det er 3 års arbeidsfrist for å utføre 
grøftingen.  

Noen aktuelle punkter fra forskriften: 

 Tilskuddet gis til eier av foretaket eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal 
og som drenerer dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som 
ikke er drenert tidligere. 

 Søker må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige 
virkningen av dette. 

 Tilskuddet kan ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget 

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

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

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

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema
https://www.nannestad.kommune.no/Documents/Nannestad%20kommune/Landbruk/Jordbruk/SMIL/retningslinjer%20forurensningstiltak%202016.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/Documents/Nannestad%20kommune/Landbruk/Jordbruk/SMIL/retningslinjer%20kulturlandskapstiltak%202016.pdf
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#endringer-for-smil-ordningen-fra-2015-
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 Her finner du: 

- Søknadsskjema for tilskudd til 
drenering 

- Forskrift om tilskudd til drenering 
av jordbruksjord 

- Miljødokumentasjon –drenering 
- Grøfteplan - mal 

 

 
Mer informasjon på om ordningen på 
Landbruksdirektoratet.no eller kontakt 
landbrukskontoret ved spørsmål. 

 
Informasjon om hydroteknikk i landbruket  
God drenering og kontroll på overflatevann er viktig for produksjon, og kan forhindre 
unødvendig erosjon og skader på jordbruksareal.  På nettida http://www.hydroteknikk.no/ 
ligger informasjon om hydrotekniske tiltak som drenering, løsninger for renovering av 
lukkingsanlegg m.m. På Landbruksdirektoratet ligger også en rekke aktuelle lenker om 
drenering.  
 

Jordprøver og gjødslingsplan 
Vi minner om at det må foreligge gyldige jordprøver og oppdatert gjødslingsplan for 
inneværende år.   
 

Kontroll av jordbruksarealer i Leiravassdraget 
Landbrukskontoret vil også denne våren foreta kontroll av arealer innenfor Leiravassdraget. 
Formålet er å sjekke om kravene i jordarbeidingsforskriften er overholdt.  
 

 

Seminar om redusert jordarbeiding ved bruk av dekkplast 
Jeff Moyer fra Rodale institute, USA deler sine erfaringer i seminar på Håndverkeren i Oslo 
den 16. mars, og på Kongsgården 17. mars.  
Les mer på fylkesmannens nettsider.  
Påmelding til begge seminardager: anders.naess@online.no Frist 1. mars.  
 
 
 

Utbetalingsbrev for produksjonstilskudd (PT)  og regionalt 
miljøtilskudd (RMP) ligger nå  i Altinn. 

 
 
 
 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-769
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-769
https://www.nannestad.kommune.no/Hovedmeny/For-og-om-naringsliv/Landbruk/Jordbruk1/Tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.nannestad.kommune.no/Hovedmeny/For-og-om-naringsliv/Landbruk/Jordbruk1/Tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
http://www.hydroteknikk.no/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#faglig-veiledning
https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2015-06-10-599
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Nyheter-fra-landbruk-og-mat/Seminar-om-redusert-jordarbeiding-ved-bruk-av-dekkvekst/
mailto:anders.naess@online.no


 

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .      Side 6 

Søknad om offentlig kontroll for å komme ut av floghavreregisteret 
Frist til kommunen 1. mai 
Når du som driftsansvarlig mener å ha utryddet floghavren på hele landbrukseiendommen, 
kan du varsle kommunen og be om offentlig kontroll det påfølgende året. Du skal da sende 
inn et skjema for offentlig kontroll til kommunen. Dersom det ved offentlig kontroll i 
vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet floghavre, skal landbrukseiendommen fjernes 
fra det offentlige registeret. 
 

Offentlig kontroll for å komme ut av registeret gjøres i vekstsesongen. Alt dyrka areal på 
landbrukseiendommen kontrolleres. På kornarealet gjøres det en systematisk 
gjennomsøking i teiger på 30 m eller mindre, avhengig av terreng og kontrollforhold. På 
areal med tidligere funn av floghavre skal det dyrkes en lett kontrollerbar vekst (vårbygg 
eller vårhvete). Arealet må være kontrollerbart, og bør av den grunn ha minimalt med legde. 
Dersom arealet med tidligere funn ikke er kontrollerbart, vil kontrollen måtte utsettes til 
året etter. Eiendommen kan også fjernes fra det offentlige registeret dersom det de siste 10 
årene har vært sammenhengende grasproduksjon på arealet med tidligere funnsted, 
forutsatt at det ved den offentlige kontrollen ikke blir funnet floghavre på eiendommen.  

Mattilsynet har delegert myndighet til å utføre offentlig kontroll det første året til 
kommunen. Mattilsynet skal selv kontrollere det andre året. 

 
Se mer informasjon på Mattilsynet  eller ta kontakt med landbrukskontoret.  

 

http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.mattilsynet.no/skjema/skjema_for_offentlig_kontroll_floghavre.21576/binary/Skjema%20for%20offentlig%20kontroll%20floghavre
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567

