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Ny forskrift om skogbehandling i marka (markaforskriften)
Ny forskrift om skogbehandling og skogdrift i Oslo og nærliggende kommuner (marka) er
fastsatt og trer i kraft fra 1. januar 2022. Les mer på nettsidene til Landbruks- og
matdepartementet.
Ny forskrift er i hovedsak en videreføring av den gamle, med fortsatt søknadsplikt og samme
arealgrense for hogstflater på maksimalt 50 daa. Inntil ny forskrift trer i kraft, er det den
gamle som er gjeldende forskrift.
Kart som viser markagrensa ligger på https://kilden.nibio.no/ . Velg Skogportalen. Under
kartfanen «Eksterne» ligger kartlaget «Markagrensa». Virkeområdet for forskriften blir den
samme grensa som gjelder for markaloven.

Tilskudd til bevaring av MiS-områder
For 2021 er det øremerket midler på nasjonalt nivå til å ivareta og videreutvikle miljøverdier
i skog. Dette omfatter blant annet delvis dekning av økonomisk tap knyttet til langsiktig
bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst
eller legger om skogsdriften. I klartekst vil det si at det kan gis tilskudd til å la MiS områder
stå urørt.
Nannestad kommune hadde en tilsvarende runde med dette i 2004/2005 og mange benyttet
seg da av muligheten til å søke tilskudd. Føringer og tilskuddsberegning er gitt fra
Landbruksdirektoratet. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om ordningen.
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Tilskudd til tiltak i skogbruket 2021
Minner om årets mulige tilskudd. Merk dere søknadsfristene som er ganske absolutte.
Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til
via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at
tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som
vedlegg i slutten av utfyllingen.
Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til
skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det
leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.
TILTAK

KRITERIER

TILSKUDD

Tettere planting nyplanting

Inntil 50 planter/daa som
plantes utover et fastsatt,
minimumsantall 1
Det gis 30 prosent
tilskudd til
suppleringsplanting,
uavhengig av hvor mange
planter som suppleres
inn. Det kreves at
plantetetthet etter
supplering tilfredsstiller
det fastsatte
minimumsantall pr daa
ved tettere nyplanting 1
Som for nyplanting men
10 % mindre krav til
tetthet 2
Du kan søke tilskudd til
gjødsling av skog med
nitrogengjødsel.
Se vår hjemmeside

60 %

Se vår hjemmeside
Eiendom under 10000 da
Eiendom over 100000 da
Se vår hjemmeside

Tettere planting –
suppleringplanting

Tettere planting markberedning
Gjødsling av skog

Skogsbilvegbygging
Drift med hest
Ungskogpleie
Markeberedning

MAKS
TILSKUDD
Inntil 50
planter/daa

SØKNAD
SENDES
Kommunen

SØKEFRIST
1. aug +
7. nov

SØKNADSSKJEMA
Her

INFO

Kommunen

1. aug +
7. nov

Her

Her

Kommunen

1. aug +
7. nov

Her

Her

40 %

Kommunen

15. sept

Her

Her

20-60%

Kommunen

30.april

Her

Her

50 kr/m3
40%/220kr
30%/150kr
20%/75kr

Kommunen
Kommunen

15.nov
15. nov

Her
Her

Her
Her

Kommunen

15. nov

Her

Her

30 %

60 %

Inntil 50
planter/daa

Bonitet

Minimum
plantetall
pr. dekar

1

Intervall for plantetall som utløser tilskudd
ved nyplanting (inntil 50 planter/daa etter
oppfylt minimumskrav)

2

26
23
20
17
14
11
8

220
220
200
180
160
130
100

220- 270
220- 270
200- 250
180- 230
160- 210
130- 180
100-150

198-248
198-248
180-230
162-212
144-194
117-167
90-140

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

Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved
planting på markberedt felt
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Her

Søknad om produksjonstilskudd - frist 15. oktober
Du kan levere del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for
2021 fra og med 1. oktober. I oktober kan både planteprodusenter, husdyrprodusenter og
foretak med bikuber søke. Du skal oppgi eiendommen(e) og areal foretaket disponerer i
inneværende vekssesong. Du skal oppgi antall dyr foretaket disponerte 1. oktober i
søknadsåret.
• Søknadsfristen er 15. oktober.
• Søk i god tid via Altinn.
• Du kan endre opplysningene i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har
gått ut, fram til og med 29. oktober.
• Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29.
oktober, men tilskuddet blir da redusert med 1000 kroner for hver dag fristen er
overskredet.
Husdyrprodusenter skal levere søknad både innen 15. mars (del 1 av søknaden) og innen 15.
oktober (del 2 av søknaden). Planteprodusenter skal bare levere søknad innen 15. oktober
(del 2 av søknaden).
Søke veiledning
Veiledning til søknaden finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet. I veiledningen
finner du forklaring på hvordan du fyller ut søknad om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket. Vi anbefaler å bruke veilederen til søknaden underveis i
utfyllingen. Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål, eller trenger hjelp
til utfylling av søknaden.
Pass på å velge riktig aktør ved innlogging i Altinn. Velg foretak (organisasjonsnummer) som
aktør og ikke person (fødselsnummer). Dersom du velger feil, lukk nettleseren helt før du
logger inn igjen. Husk å fylle inn alle data for denne søknadsomgangen, selv om tallene fra i
mars eller fra i fjor vises i søknaden.
Når du skal søke på arealene du driver, anbefaler vi at du bruker Gårdskart fra NIBIO. Du
finner lenker til kartet i søknadsskjemaet. Ved å slå på flyfoto kan du lettere se om du faktisk
driver hele arealet. Pass på at du ikke søker på mer areal enn du faktisk driver, og pass på å
fordele arealet på riktige vekster. Er du i tvil, ta kontakt med landbrukskontoret, eller legg
igjen merknad om forholdet i søknadsskjemaet.
Når du er ferdig med utfyllingen, må du klikke på knappen «kontroller søknad». Da får du
feilmelding om noe er åpenbart feil eller om det mangler avkryssing i et obligatorisk felt. Det
kan også komme opp advarsler. Du kan sende inn søknaden med advarsel, men du bør da ta
kontakt med landbrukskontoret.
Vi anbefaler at du kontrollerer at du har mottatt kvittering for innlevert søknad, da det i
noen tilfeller kan oppstå tidsavbrudd som gjør at søknaden ikke er levert. Bruk gjerne
kommentarfeltet i søknaden om det er noe spesielt eller noe saksbehandler bør være klar
over.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Nye erosjonsrisikokart og tilskuddskart for RMP
NIBIO har utarbeidet nye erosjonsrisikokart i 2021, og erosjonsrisikoklassene kan ha endret
seg på dine arealer. Landbruksdirektoratet har laget et eget tilskuddskart for RMP basert på
de to nye kartene for erosjonsrisiko (overflateerosjon og drågerosjon). I tillegg til
erosjonsklasse 1–4 inneholder tilskuddskartet klassene «Erosjonsrisikoklasse 1 med dråg» og
«Erosjonsrisikoklasse 2 med dråg». Bakgrunnen for å innføre to nye klasser, er at det skal
være mulig å differensiere mellom arealer med og uten mye dråg i erosjonsrisikoklasse 1 og
2.
Du finner tilskuddskartet på Gårdskart fra NIBIO, under «andre kartlag». Statsforvalteren
har laget en kart-app hvor det er mulig å sammenligne gammelt og nytt erosjonsrisikokart.

Søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) for jordbruket
- frist 15. oktober
Søknadsomgangen åpnet 15. september og du kan nå levere søknaden via Altinn. Du kan
søke på mange av de samme miljøtiltakene som i fjor, men det er også noen endringer. Les
mer om RMP-tiltak med vilkår og tilskuddssatser på nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og
Viken og i Statsforvalterens veiledningshefte.
Hvordan søke Regionalt miljøtilskudd elektronisk?
Det er laget en veileder som viser hvordan du søker regionalt miljøtilskudd steg for steg.
Denne og flere nyttige lenker finner du på nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Noen tips ved utfylling av RMP-søknad
• Kart: På hjemmesiden til NIBIO finner du «gårdskart» og «kilden» som kan være til
god hjelp når du skal søke. På Statsforvalterens nettside finner du andre nyttige kart
som blant annet viser prioriterte områder for tilskudd.
• Ofte stilte spørsmål: Statsforvalteren har laget et dokument med ofte stilte spørsmål
(OSS) , der du kan finne flere svar på en del vanlige spørsmål til RMP- ordningen.
• Overlappingsmuligheter på samme areal for ordningene: Se veileder for regionale
miljøtilskudd.
• Gras på særlig flom og erosjonsutsatte områder: Tilskuddet gjelder areal i
erosjonsrisikoklasse 2 med dråg, 3 og 4, eller på arealer som oversvømmes jevnlig,
minst en gang hvert 10. år.
• Ingen jordarbeiding nær vassdrag: Å ikke utføre jordarbeiding på flomutsatt og
vassdragsnært areal er viktige tiltak for å unngå erosjon og avrenning til sårbare
vann. Dersom du søker på «Ingen jordarbeiding om høsten» eller «Direktesåing», og
arealet ligger nærmere vann og vassdrag enn 50 meter, kan du i tillegg søke om
tilskudd til «Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer» (§
19).
• Mekanisk jordløsning/grubbing: Det gis ikke RMP tilskudd på areal i stubb der det er
gjort jordløsning.
• Levering av søknaden etter fristen 15. oktober Tilskuddet reduseres med kr 1000
per dag etter fristens utløp. Søknader som leveres senere enn 14 dager etter fristen
vil bli avist.
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Tilskuddet til «ingen jordarbeiding om høsten»: Kan gis for arealer med korn (ikke
med gjenlegg), oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og
grønnfôrvekster dersom arealet ikke jordarbeides om høsten. Eng, grasgjenlegg og
radkulturer, omfattes ikke av ordningen.
Kommentarfeltet: Bruk kommentarfeltet for å legge inn beskjeder til den som
behandler søknaden.
Kvittering for innsendt søknad: Sjekk meldingsboksen i Altinn om du har fått
kvittering for innsendt søknad.

Hvis du får problemer med den elektroniske utfyllingen eller ønsker hjelp, ta kontakt
med nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no tlf. 66105133 eller
eivind.engh@nannestad.kommune.no tlf. 66105120 for veiledning eller for å avtale en
veiledningstime på kontoret i god tid før søknadsfristen.

Husk! Gjødslingsplan og jordprøver
Alle landbruksforetak skal utarbeide gjødslingsplan før hver vekstsesong, som omfatter alt
jordbruksareal som foretaket disponerer. Les mer om gjødslingsplanlegging på nettsiden til
Landbruksdirektoratet.
Jordprøveutstyr
Landbrukskontoret har jordbor til utlån, og esker til jordprøver. Vi kan bestille henting fra
Eurofins fra uke 39 til og med uke 48, men det er krav om minst 50 jordprøver i hver
forsendelse. Vi kommer derfor til å samle opp fra flere før vi sender inn. Dersom dere ønsker
å sende direkte og dermed få raskere svar er det mulig å skrive ut etiketter på nett. Faktura
for frakt blir da sendt til deg. Mer om jordprøvetaking, priser og bestillingsskjema
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/

Webinar om investering og bedriftsutvikling i landbruket
Innovasjon Norge i Oslo og Viken ønsker velkommen til webinar 2. november fra 10.00 til
11.30. I webinaret presenteres bla. finansielle virkemidler, vurderingskriterier og
prioriteringer, råd til søknad og eksempler på gjennomførte prosjekter.
Meld deg på her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/arrangementer/crmevents/investering-og-bedriftsutvikling-i-landbruket---oslo-og-viken/?section=description

Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Nannesstad kommune har kr 711 600,- i gjenværende midler til drenering. Søknader
behandles fortløpende. Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er tidligere
grøftet eller planert. Det vil bli gitt 3 års arbeidsfrist for å utføre dreneringsarbeidet. Les mer
om tilskuddssatser og finn søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og
Viken
Statsforvalteren i Oslo og Viken har utarbeidet et forslag til nye, regionale miljøkrav for
jordbruket. Forslaget er sendt ut på høring, og høringsfristen er satt til 15. oktober. For
Nannestad innebærer forslaget at arealer som drenerer til Leiravassdraget får de strengeste
kravene (sone 2), mens Hæravassdraget får mildere krav (sone 1). Det foreslås bl.a.
begrensninger i jordarbeiding om høsten.
Hva er nytt i forskiften
• Én felles forskrift for områder i Østfold, Oslo og Akershus
• Kravene og kartet er delt inn i to soner med litt ulike krav til gjennomføring av tiltak
• Avgrensingen av den nye forskriften knyttet til nedbørfelt i stedet for vannområder
• Kravene gjelder alle vassdrag, også de uten årssikker vannføring
• Kravene på flomutsatte og vassdragsnære areal og i dråg (forsenkninger der vannet
samler seg og renner) er skjerpet
• Krav til jordarbeidingsrutiner rundt nedløpskummer og grøfteutløp
• Et belte på 50 meter langs alle vassdrag skal ikke høstpløyes i sone 2
Høringsbrev og mer informasjon på nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken .

Erosjonsbefaringer i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker
NVE vil i høst gjennomføre befaringer for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i
utvalgte kvikkleiresoner i Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Befaringene startet opp 27.
september og vil pågå utover høsten. Les med på nettsiden til kommunen.

Kvikkleire og skredfare i Nannestad kommune
Nannestad kommune opplever at mange innbyggere tar kontakt om økt bekymring for
grunnforhold og skredfare der de bor. Les mer på nettsiden til kommunen.

Husk at vi har flyttet
Landbrukskontoret har midlertidige lokaler i sidebygningen på Leiravoll (gamle
alderspenjonatet), Nannestadvegen 222, under ombyggingen av kommunehuset. Ta kontakt
med oss på telefon eller e-post for å gjøre avtale ved behov.
Jordbruk:
Marit Sand, tlf. 66105134, marit.sand@nannestad.kommune.no
Nina Lynnebakken, tlf. 66105133, nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no
Skogbruk:
Eivind Engh, tlf. 66105120, eivind.engh@nannestad.kommune.no

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