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LEIRBLEKKJA  
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INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD 
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

 

Invitasjon til skogdag 

Øvre Romerike skogeierområde inviterer til skogdag lørdag 4.mars 2017 kl 11-15 hos Thomas 
Øvrum 

Tema for dagen er forhåndsrydding, ungskogpleie og veiplanlegging 

 

Martin Bråthen vil demonstrere og informere gode arbeidsmetoder og sikkerhet i skogen.  
Det vil også bli demonstrasjon av sagbruket på gården. 

Det vil også bli: 

 Demonstrasjon av lett skogsutstyr. 

 Foredrag 

 Ungskogpleie 

 Enkel servering 

 Maskin- og utstyrvisning 

 Fra skog til virke 

Adresse: Øgardsvegen 97, 2040 Kløfta 

 

Også tilskudd til gjødsling av skog i 2017 

I statsbudsjett for 2017 er 15 mill. kroner bevilget til gjødsling. Dette er en del av 
regjeringens oppfølging av skogtiltakene i klimaforliket. Målet for tiltaket er å bidra til økt 
karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog.  

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. 
Se fylkesmannens hjemmeside 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Skogkultur/Tilskudd-til-gjodsling-i-skog/
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"Smart bruk av skogfond"-
kurs nær deg! 
-Lær mer om skogfond og hvor gunstig ordningen faktisk er! Når 

skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til deg som skogeier 

betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene. 

 

KURSDATOER OG STEDER 2017 

 

9. mars:  Grønt Fagsenter, Hvamsvegen 696, Hvam 

14. mars:   Mortens Kro, Trondheimsveien 3, Hagan 

23. mars:  Viken Skog Nannestad, Teiealleen 6, Nannestad 

30. mars:   Aalgaard – Bjørkehallen, Bingenveien 1, Sørum 

4. april:   Sandvika eller omegn – sted kommer! 

 

Klokkeslett:   18 – 22 

Kursinstruktør: Håvard Midtskogen 

Kursavgift: kr 770 (kan dekkes av skogfond) 

Påmelding til Martin Bråthen (prosjektleder Viken Skog) 

Telefon:   97611916 

E-post:   mbrae@viken.skog.no 

Forbeholder oss retten til å avlyse dersom ikke nok deltagere 

 

LES FULLSTENDIG KURSBESKRIVELSE HER 

 

 
Statlige tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting 
Tilskudd til tettere planting videreføres 

Ordningen med tilskudd til tettere planting ble innført i 2016. I statsbudsjettet for 2017 er 
det nå bevilget ca. 18 millioner kr til tettere planting som klimatiltak. I tillegg er det ca. 4 
millioner kroner overførbare midler fra 2016 som kan disponeres til ordningen. 
Landbruksdirektoratet disponerer midlene fra en sentral ramme som i fjor, det tildeles ikke 
fylkesvise rammer. Kommunen er vedtaksmyndighet i henhold til NMSK-forskriften §4. 

Satser og vilkår for tilskudd til tettere planting i 2017 blir som i fjor. Det vil si at det ved 
nyplanting gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et 
fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Men det gis tilskudd også til suppleringsplanting. 
Dessuten er minimumstall som utløser tilskudd justert ned med 10% ved planting etter 
markberedning. 

http://www.nannestad.kommune.no/
mailto:mbrae@viken.skog.no
http://skog.us8.list-manage1.com/track/click?u=980f284f631f3a30315c98094&id=14a46c4a4b&e=d37aa6e1eb
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Tilskudd også til suppleringsplanting 
Det vil være et godt klimatiltak å sørge for tettere planting i foryngelsesfelt der tettheten er 
for lav. I 2017 gis det derfor tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig 
foryngelse med for lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes. 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, jf. 
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.  
Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for 
vårplanting og 7. november for høstplanting. Dersom disponibel totalramme blir for liten til 
å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet. 
LDir regner det som lite sannsynlig at rammen blir for liten. 
 

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!. 

 
  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd
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Ungskogpleie på Øvre Romerike 2017  
Skogkultur er tiltak som gjøres i skogen og som har stor betydning for verditilveksten.  
Ungskogpleie er et tiltak som påvirker et bestands treslagssammensetning, avstand og overhøyde. 
Riktig ungskogpleie skal sørge for at de trærne som er best egnet til verdiforrentning i fremtiden blir 
stående igjen. Etter ungskogpleie blir trærnes interne konkurranse mindre noe som fører til raskere 
vekst i mange år, før det igjen kan bli aktuelt å regulere ned treantallet. Da ofte ved en maskinell 
tynning. Ungskogpleie regnes som et av de mest lønnsomme tiltakene en skogeier kan gjøre for å 
utnytte det økonomiske potensialet i skogen sin.  
 
Din kommune gir tilskudd for utført ungskogpleie. Tilskuddssatsen varierer med de ulike 
kommunene, men ligger på mellom 20-40%. Sammen med bruk av skogfond, som har en økonomisk 
effekt (skattelette) tilsvarende ca. 50% statstilskudd, vil skogeier få dekket nær 80% av 
skogkulturtiltaket. Samtidig vil de pleide bestandene få et bedre utgangspunkt til å produsere 
kvalitetsvirke og det til kortere tid. En hovedregel er at ungskogpleide og skjøttede bestander får en 
merverdi på +10% i forhold til tilsvarende bestander som er uskjøttet.  
 
Ungskogpleie blir i dag ofte ikke gjort, eller forsømt slik at avstandsreguleringen blir meget kostbar. 
Det er viktig å prøve å få gjennomført ungskogpleien til rett tid både med tanke på kvalitet og 
kostnader. Jeg vil i løpet av 2017 kontakte deg for å kartlegge eventuelle skogkulturbehov du har på 
eiendommen din, og om vi skal få gjort noe med det. Jeg oppfordrer deg 
til å ta kontakt med meg hvis du vet at du har bestander som bør eller 
burde vært ungskogpleid.  
Jeg vil også være behjelpelig med andre skogkulturspørsmål og 
spørsmål angående vei.  
 
Vi snakkes!  
 
Med vennlig hilsen  
Martin Bråthen  
telefon 97611916 eller e-post mbrae@viken.skog.no 
 
*Prosjektet er etablert som et samarbeid mellom kommunene, Fylkesmannen, Øvre Romerike Skogeierområde og Viken Skog 

 

 

Regionalt miljøtilskudd (RMP) 
Noen tiltak bør planlegges allerede nå!  
Skal du søke om RMP tilskudd i 2017, er det noen tiltak som 
må planlegges før våronna. Mye vann i høy hastighet fører 
ofte med seg jordtap og store erosjonsskader. Er det steder 
på jordet ditt hvor vannet ofte renner og graver, kan det 
være aktuelt å etablere et varig grasdekke som bremser opp 
vannhastigheten. På denne måten kan du redusere tap av 
jord og utvasking av verdifulle næringstoffer. Du kan få 
tilskudd gjennom RMP dersom du etablerer 
vegetasjonssoner og grasdekte vannveier. 
 
Les mer om Regionale miljøtilskudd hos 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Veilederen du fikk i fjor gjelder også for 2017. 
 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
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Kontroll av jordbruksarealer i Leiravassdraget  
Landbrukskontoret kommer også denne våren til å kontrollere en rekke jordbruksarealer i 
Leiravassdraget i Nannestad . Da sjekker vi om  jordarbeidingsforskriften er overholdt. 

 
Er gårdskartet ditt oppdatert?  
Gårsdskartet viser grunnlaget for utmåling av alle arealtilskudd (eks. 
produksjonstilskudd og regionale miljøtiltak). 
Gå inn og sjekk status på de eiendommene du driver. Dersom du 
mener at arealene ikke stemmer, så ta kontakt med 
landbrukskontoret. Har du leid areal som ikke stemmer på gårdskart, 
er det grunneier som bør ta kontakt.  
 
Gå inn på gårdskart og sjekk eiendommene du søker på.  
Klikk her for gårdskart på NIBIO. 
 

Hvorfor drenere?   
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.  
 
Se temaark om lønnsomhet ved grøfting, mer fagstoff 
og lenker til nettsider om drenering på nettsiden til  
Landbruksdirektoratet.   
 

Tilskudd til drenering 
Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet  
Kommunen behandler søknader fortløpende – siste søknadsfrist 15. september.  

 
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 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2015-06-10-599
http://www.skogoglandskap.no/kart/gardskart
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#faglig-veiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
http://www.mattilsynet.no/skjema/skjema_for_offentlig_kontroll_floghavre.21576/binary/Skjema%20for%20offentlig%20kontroll%20floghavre
http://www.mattilsynet.no/skjema/skjema_for_offentlig_kontroll_floghavre.21576/binary/Skjema%20for%20offentlig%20kontroll%20floghavre
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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.  

  

Påminnelse om søknadsfrist SMIL  - 15.mars 
Les mer på nettsidene til kommunen og Landbruksdirektoratet.   
 
Grønn utdanning ?  
Fagskolen innlandet, studiested Hvam tar nå 
opp nye 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  

 
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 

 

Utbetalingsbrev for produksjonstilskudd (PT)  og regionalt 
miljøtilskudd (RMP) etter søknader høsten 2016 finner du i Altinn 

 
Nye nettsider 
Kommunen har fått nye nettsider.  Du finner landbrukskontoret her.   

http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-6
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://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/
https://www.altinn.no/
https://www.nannestad.kommune.no/virksomheter/landbruk/

