
 

Nannestad kommune  Marit Sand   Besøksadresse 
Kommunal Forvaltning  Eivind Engh   Kommunehuset 
Landbruk   Nina Lynnebakken  2030 Nannestad   

Telefon:   66105000      Side 1 

 

LEIRBLEKKJA  
    

NR. 01/21 
 

INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD 
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

 
 

Søknad om produksjonstilskudd 2021  - søknadsfrist 15. mars 

Søknadsomgangen gjelder foretak med husdyrproduksjon. Søknad kan sendes inn fra om 

med 1. mars som er telledato. Dyretallet per 1. mars gir grunnlag for husdyrtilskudd, 

avløsertilskudd for 2021 og tilskudd til grovfôrareal i 2021. Neste søknadomgang er 15. 

oktober med telledato 1. oktober. Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets 

nettsider. 

 
Utbetaling av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd for 
2020 
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd for 2020 ble utbetalt 17. februar. 
Regionalt miljøtilskudd utbetales 12. mars. 
Utbetalingebrevene kommer i Altinn. 

 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
Ingen søknadsfrist – løpende behandling 
 
Nannestad kommune er tildelt kr 900 000,- til drenering i 
2021. 
 
Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er 
grøftet kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av 
jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som 
ikke tidligere er grøfta. Systematisk grøfting innvilges med 2000 kroner per dekar. 
Enkeltgrøfter og avskjæringsgrøfter gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 
2000 kroner per dekar. Arbeidsfristen er 3 år. Det gis ikke tilskudd der tiltaket er påbegynt 
før tilskudd er innvilget.  
 
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 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
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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. 
 
Les mer om ordningen på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Der finner du også  
søkeveiledning for hvordan du sender søknaden via Altinn. 

 
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  
Søknadsfrist:  15. mars 2021  
 
Nannestad kommune har fått tildelt kr 1 100 000 ,- til SMIL i 2021.  
 
Hvis du eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget 
jordbruksproduksjon, kan du søke om tilskudd til tiltak som reduserer foruresningen fra 
jordbruket eller fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap.  
 
 Prioritet Tiltak og eksempler Tilskuddssats 

/makssats 

Forurens-
ningstiltak 
-Tiltak som 
reduserer 
forurensning 
fra 
landbruket  

1 
 

Hydrotekniske tiltak 
✓ Rehabilitering av eldre lukkingsanlegg   
✓ Rehabilitering og sikring av utløp og kummer  
✓ Nye kummer med utløpsgrøfter 
✓ Terrengutforming/etablering av motvoll ved nedløpskum m.m. 
✓ Gjenåpning av bekkelukkinger 
✓ Steinsetting i forbindelse med erosjonssikring av utløp  
✓ Fordrøyningsdam/flomvoll 

Inntil 70 %  

Bygningstekniske tiltak 
✓ Etablering av dekke som forhindrer nedbør i eksisterende 

gjødsellager 
✓ Gjødselporter 
✓ Tiltak for å redusere avrenning fra husdyrgjødsel og rundballer 

Inntil 30 % 
(maks 
100 000 kr 
per tiltak) 

Åpne avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning  kr 30 pr m  

2 Fangdammer og andre økologiske rensetiltak Inntil 70 %  

3 Andre tiltak innenfor forskriftens formål 
✓ Biobed  
✓ Kantsone mot vassdrag 

Inntil 35 % 

Kulturlandsk
apstiltak 
-Tiltak som 
ivaretar 
natur- og 
kulturminne-
verdier i 
kulturland-
skapet 

1 
 

Restaurering av kulturmark (beiter og gjerder)  Inntil 70 %  

Bekjempelse og hindre spredning av fremmede skadelige arter Inntil 40 %  

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

Inntil 40 % 
(maks 100 
000 kr per 
bygning) 

3 Andre tiltak innenfor forskriftens formål Inntil 35 % 

Planleggings-
og tilrette-
leggings-
prosjekter 

1-31)  Prosjekter som leder fram til gode planer for tiltak 
✓ Samarbeid om tiltak langs bekk 
✓ Samarbeid som bidrar til økt beitebruk (beitesamarbeid) i 

kulturlandskapet.  

Inntil 100 %  

 

1)Prioriteres i henhold til prioriteringene for forurensnings- og kulturlandskapstiltak. 

 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
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Den som leier areal må ha skriftlig godkjenning fra eier. Det innvilges normalt ikke tilskudd til 
til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført. Søknaden skal inneholde kostnadsoverslag, 
prosjektbeskrivelse, kart og gjerne bilder.  
 
Søknader blir prioritert i henhold til kommunes tiltaksstrategi.  I Retningslinjer for SMIL-
midler i Nannestad 2021 kan du lese mer om aktuelle tiltak, nyttige tips ved utfylling av 
søknad, hvem som kan søke m.m  

Informasjon om ordningen og søkeveiledning finner du på på nettsiden til 
Landbruksdirektoratet.  
 
Ta gjerne kontakt landbrukskontoret for veiledning.   
 

Nye erosjonsrisikokart 
NIBIO har i januar erstattet det gamle erosjonsrisikokartet med to nye kart. Det ene kartet 

viser samlet risiko for flateerosjon på jordoverflata og jordtap gjennom drensrør. Det andre 

viser samlet risiko for erosjon i søkk og forsenkninger (drågerosjon). De to kartene er 

grunnlag for det nye tilskuddsklassekartet som Landbruksdirektoratet har utarbeidet til bruk 

i RMP. Les mer om erosjonsrisikokartet på NIBIOS nettsider.  

 
Kvikkleire og skredfare i Nannestad kommune 
Nannestad kommune opplever at mange innbyggere tar kontakt om økt bekymring for 
grunnforhold og skredfare der de bor. Vi har stor forståelse for at våre innbyggere som bor i 
områder med kvikkleire er bekymret etter at det i høst/vinter ble utløst et større jordskred i 
Leirbekken ved Nygårdstoppen som medførte evakuering inntil sikringstiltak er gjennomført, 
og det store kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Vi ønsker derfor å komme med 
noe informasjon om kvikkleire og skredfare i kommunen. Les mer på kommunens 
hjemmeside. 

 

Landbruksdirektoratet har fått ny nettside 
Ny nettside er utviklet med utgangspunkt i brukernes behov og tilfredsstiller statlige krav til 
universell utforming. Sjekk ut de nye nettsidene til landbruksdirektoratet  her.  
 
  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/landbruk/tilskuddsordninger/tiltaksstrategi-for-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil-perioden-2018-2021---revidert-15.2.2019.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/landbruk/tilskuddsordninger/retningslinjer-for-smil-midler-i-nannestad-2021.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/landbruk/tilskuddsordninger/retningslinjer-for-smil-midler-i-nannestad-2021.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil
https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/nytt-erosjonsrisikokart
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/kvikkleire-og-skredfare-i-nannestad-kommune/
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/kvikkleire-og-skredfare-i-nannestad-kommune/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/
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Litt statistikk fra skogbruket i Nannestad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innsatsen på skogkultur har vært veldig positiv i 2020. For planting var det et ekstra 
koronatilskudd i 2020, og det har nok gitt en god effekt på plantatallet. Ungskogpleien var 
også opp mot 2000 daa, og dette er veldig bra i forhold til at dette er et av de mest 
lønnsomme tiltakene du kan gjøre i skogen. Etter tre år med relativt høy avvirkning gikk 
tømmervolumet en god del ned i 2020.  
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http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/skogbruk/skogkultur/standard-ungskogpleie-juli-2017.pdf
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Fagskolestudier på Hvam – søknadsfrist 15. april 
Vil du bli agrotekniker? Fagskolen Innlandet, studiested Hvam utdanner agroteknikere, og høsten 
2021 starter studier innen: 
•           Planteproduksjon og driftsledelse 
•           Grovfôrbasert kjøttproduksjon 
 
Studiene er på 60 studiepoeng, og gjennomføres som deltidsstudium over 2 år. Studiene har både 
nettbasert undervisning og samlinger. Samlingene er i hovedsak på Grønt fagsenter, Hvam i Nes 
kommune, Viken. 
 
Det er ikke krav til generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført 3-årig utdanning 
innen naturbruksprogrammet eller 5 år annen relevant praksis/utdanning. Studiene egner seg godt 
for deg med landbrukserfaring. Les mer om studiene hos Fagskolen Innlandet. 

 

Vinterens og vårens kurs  
Etablertjenesten Øvre Romerike 
Etablerertjenesten på Øvre Romerike sitt kursprogram for 
1.halvår 2021 er nå klart. 
Grunnet covid19-situasjonen kjøres alle våre kurs fremover 
som webinarer fra kl. 1800-2000. Frem til nyttår var vi en del 
av Etablerer-akershus.no, men er nå en del av 
Startupviken.no.  
 

Kurstilbud (webinarer)  
Kursene (webinarene) er gratis og gir en god innføring i ulike emner som er nyttige for alle 
som er i startgropen, enten på idéstadiet eller har registrert egen bedrift.  
 
Kurspåmelding:  
Grunnkurs i etablering 6.april:  
https://startupviken.no/arrangementer/grunnkurs-i-etablering-5/   
Grunnkurs i etablering 8.juni: 
https://startupviken.no/arrangementer/grunnkurs-i-etablering-8/   
Temakurs i markedsføring og konseptutvikling 13.april: 
https://startupviken.no/arrangementer/markedsforing-og-konseptutvikling/   
Temakurs i salg og kontaktskapende arbeid 1.juni: 
https://startupviken.no/arrangementer/salg-og-kontaktskapende-arbeid-2/   
 
Gratis veiledning  

Trenger du som gründer på Øvre Romerike noen å prate med for å 
få hjelpe med å dra forretningsprosjektet eller idéen videre? Vi 
tilbyr gratis veiledning. Våre to veiledere Mats Olsen og Paul Bø har 
solid kompetanse på bedriftsetablering og forretningsutvikling. 
Eksisterende brukere kan booke veiledningstime ved å sende e-
post til etablerer@norgesvel.no  . Helt nye kunder registrerer seg 
her - bestill gratis veiledningstime 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://fagskolen-innlandet.no/studier/landbruksfag
https://startupviken.no/arrangementer/grunnkurs-i-etablering-5/
https://startupviken.no/arrangementer/grunnkurs-i-etablering-8/
https://startupviken.no/arrangementer/markedsforing-og-konseptutvikling/
https://startupviken.no/arrangementer/salg-og-kontaktskapende-arbeid-2/
mailto:etablerer@norgesvel.no
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1l57CZ-00060s-66&i=57e1b682&c=3TrFbLGf-IbV8QxkJUfnn1ltFzW-cFBh9tky6hpyExlV5PGuURVKDLvEZG6F-BnmPqMNB3Q8P0cF3Ak4R9QDASZOgfsoLoA15GKfCkjNk006v-wuFt1ZkUAIk2X2Jpxje8b9xKPvXr4Ny2M-Pw40JlkoUkGOIODtHeaNiKNFJtMuPdjOI1b26PpirzinUBZy4fy05nzCPr1D27qjjX5YnVhtRWFztgxraVnu4jZsDigFQae5zM0lUxfMthwYv9yfC5pqepa7yByz2bhrXBnTjgex1IekWzFQLmJlGrQNZ-gzyGFo3LFljZGwukvzqDuO_XAvLR8FcBSwdOuwyNfA9MXYCKDhOtnYE0fkwFkUUPDXiCybDDgYqwEAbH_LxNVm

