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Bakgrunn 

Sentrale føringer 

Fra og med 1/1-04 fikk kommunen vedtaksmyndighet for tre nye forskrifter - Spesielle 

miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og Tilskudd til 

skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (SKPMR). 

 

For å håndheve disse forskriftene og tilskuddsmidlene som følger med, skal det utarbeides en 

langsiktig tiltaksstrategi. Næringsorganisasjonene skal tas med i utarbeidelsen av denne.  

Driftsformer og bruksstruktur 

Nannestad kommune har et totalareal på 340 km
2
. Av dette er det 260 000 daa skog (229 000 

daa produktivt) og ca. 50 000 daa dyrka mark. Det er ca. 450 landbrukseiendommer, av dette 

ca. 150 søkere om produksjonstilskudd og 345 skogfondenheter. Per 01.01..2013 er det 58 

husdyrbrukere. Av storfe var det 661 mjølkekyr, 283 ammekyr og 1774 øvrige storfe. Det var 

968 voksne sauer. Nannestad har totalt 6 122 daa innmarksbeiter per årsskiftet 2012/2013, 

hvorav 4 423 daa ble beitet i 2013 (Kilde: Statens landbruksforvaltning og Skog og landskap).  

 

Jordbruksarealene ligger i hovedsak under marin grense (ca 200 meter over havet) med stort 

innhold av leire og siltjord. Leire- og siltjord er meget næringsrik og gir et godt grunnlag for 

jordbruksdrift. 

En mindre del av kommunen (i nordøst) ligger på sand- og grusavsetninger.  

Store deler av Nannestad ble planert på 1970 og 1980 tallet. 

   

I løpet av de siste 50 årene, og særlig de 15 siste årene har det vært en nedgang i antall 

driftsenheter. 

Disse endringene i bruksstruktur kan ha sammenheng med bl.a. redusert lønnsomhet, større 

krav til investeringer og effektivitet, og tilgangen på bedre betalte jobber utenfor landbruket. 

Nedgangen i antall landbrukseiendommer har også ført til at det blir mindre antall små 

landbrukseiendommer og et større antall store.  Det er fortsatt mange bærekraftige og 

selvstendige gårdsbruk i Nannestad.   

Etter krigen var det husdyr på de fleste brukene.  Endringene i landbrukspolitikken på 1970-

tallet førte til at kornproduksjonen ble konsentrert til flatbygdene på Østlandet, mens 

grovforkrevende husdyrslag ble kanalisert til fjell- og dalbygdene i distriktene.   
 

I Nannestad forvalter landbruket ca. 98 % av arealet.  Kulturlandskapet med bygningsmiljøer 

og andre kulturminner har verdier som er viktige for allmennheten.  Bruken av arealene er 

viktige for store grupper i befolkningen. 
 

Nannestad er en kommune med relativt mye skog, og skogbruket har alltid vært en viktig del 

av næringsgrunnlaget for bøndene. Et særtrekk ved Nannestad er de store arealene med 

raviner. Disse ravinene er til dels utilgjengelige, og gjør at skogsdrift er vanskelig. Tidligere 

har disse ravinene også vært mye brukt til beiting, men ettersom andelen husdyrbruk har 

sunket, så har mange av disse områdene grodd igjen med skog. 

Arealfordelingen for skogeiendommene i Nannestad er fordelt på ca 1/3 almenningsskog, 1/3 

store private skogeiere og 1/3 gårdsskog. 
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Tilskuddsforvaltning 

 
 

Jordbruk  

For jordbruket viser tallene at SMIL – midlene er jevnt fordelt på forurensningstiltak og 

kulturlandskapstiltak. I tillegg er det gitt midler til investeringer – organisert beitebruk og til 

planlegging og tilretteleggingstiltak. Dette er i tråd med målet.  

 

Forbruk på søknader i perioden 2004 – 2013. 

    

Tiltak Antall innvilget Antall avslag Sum innvilget 

Forurensningstiltak - beplantning  1  

Forurensningstiltak - ete- og skrapeareal  1  

Forurensningstiltak - fangdam  1  

Forurensningstiltak - gjødsellager 4 1 232 894 

Forurensningstiltak - gjødselport  1  

Forurensningstiltak - hindre erosjon  0  

Forurensningstiltak - hydrotekniske anlegg 92 11 4 389 274 

Forurensningstiltak - høytørke 2 3 258 577 

Kulturlandskapstiltak - allmenn ferdsel  2  

Kulturlandskapstiltak - beite 22 14 905 755 

Kulturlandskapstiltak - bygninger 12 18 566 720 

Kulturlandskapstiltak - gjerde v. gårdsbrønn  1  

Kulturlandskapstiltak - kulturminner  1  

Kulturlandskapstiltak - rydde demning 1 0 31 650 

Kulturlandskapstiltak - tilgjenglighet 6 2 92 680 

Organisert beitebruk 2 1 14 690 

Planlegging og tilrettelegging 1 0 55 000 

Totalsum 142 58 6 547 240 
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Skogbruk 

For skogbruket har det i lang tid vært gitt tilskudd til manuell førstegangstynning, samt til 

vanlige skogkulturtiltak som suppleringsplanting, markberedning, ungskogpleie, mekanisk 

etterarbeid og stammekvisting. I tillegg har det blitt gitt tilskudd til bygging og opprusting a 

skogsbilveger samt tiltak mot råte.  

 

Summer av 
Areal / lengde / 
antall 

År utført tiltak  

Tiltak 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalsum 

Avstandsregulering 538 1 995 1 297 2 244 1 792 954 2 415 1 228 1 758 14 220 

Førstegangstynning 30 194 10 80 10  27 16  367 

Manuell rydding 270 96        366 

Markberedning   395 124 274 193 348 144   1 478 

MiS tilskudd 710         710 

Stammekvisting 4 10  3 27    10 54 

Totalsum 1 552   2 690 1 431 2 601 2 022 1 302 2 586 1 244 1 768 17 195 

Samtlige skogeiere i Nannestad med over 25 daa skog har nå hatt tilbud om 

miljøregistreringer på sin eiendom.  

 

Overordnete mål for landbruket, Landbruksplan 2002 – 2005 

Nannestad skal videreutvikle et aktivt og fremtidsrettet landbruk der man satser på 

miljøvennlige driftsformer, biologisk mangfold og tilleggsnæringer basert på gårdens egne 

ressurser. 
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For de forskjellige delmålene vises det til landbruksplanen. Planen bør revideres. 

Utfordringer for landbruket 

Jordbruk 

Jordbruket i Norge er under stadig sterkt press pga. tilpassing til EU og verdenssystemet. 

Prisene og støtten (direkte og indirekte) går ned. Det tvinger brukerne til omstillinger og 

nytenking for å øke inntektene og redusere utgiftene. Resultatet er at driftsenhetene blir større, 

men også leting etter nye produkter å selge. 

Nannestad har de siste årene hatt en stor befolkningsvekst noe som fører til et stort arealpress. 

Arealpresset kan medføre konflikter mellom landbrukspolitiske mål og utbyggingsinteresser. 

 

I de kuperte leirjordsområdene er gjengroingsprosessen mange steder godt i gang, og gråor er 

i ferd med å skjule karakteristiske terrengformer. Det er et stort tap for bygda hvis alle 

ravinene dekkes til med tett skog. Nannestad vil miste sitt særpreg. Mangel på husdyr og ikke 

minst mangel på gjerder gjør at dette blir en stor utfordring i fremtiden. 

 

Våren 2009 ble ravinelandskapet sørvest for Gardermoen valgt ut som ett av 22 viktige og 

verdifulle kulturlandskap i Norge. Dette utvalget er gjort av Landbruks- og matdepartementet 

i samråd med Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruksforvaltning og 

Riksantikvaren etter en prosess med regional og lokal forvaltning, næringsorganisasjonene og 

grunneierne. Det utvalgte kulturlandskapet vil være et viktig ”utstillingsvindu” og er basert på 

et frivillig samarbeid mellom grunneiere/forvaltere og kommunen om langsiktig skjøtsel, for å 

hindre gjengroing og tap av biologisk mangfold. Området omfatter 20 gårdsbruk og har en 

størrelse på ca. 4 700 daa. Dette er kjerneområdet i et sammenhengende ravinelandskap på 

begge sider av elva Leira. Tradisjonelle driftsformer og byggeskikk er holdt i hevd.  

Ravineformene i dette området er sjeldent godt bevart, og blant de største ravineområdene i 

leiravsetninger i Nord-Europa. Ravinene er også spesielle og særegne ved å være brattere, 

krappere og i mindre skala enn ellers på Østlandet. 

De gamle gårdstuna ligger på ryggen av ravinene, med åkrene på flatene rundt. 

Landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen har gått sammen om å gi bonden drahjelp ved 

hjelp av spesielle tilskudd. Videre er det sagt at området skal prioriteres i forhold til SMIL. 

 

Det typiske Romerikslandskapet i dag er ganske forskjellig fra slik det var før 

bakkeplaneringen tok til. Landskapet er preget av store åpne kornarealer med lange 

helningslengder på leirjord. Mange kilometer av de mindre tilførselsbekkene renner i lukkede 

systemer. Mye av arealet ligger i erosjonsrisikoklasse 3 og 4.  Dette gir store utfordringer for 

landbruket. 

 

Klimaet er i endring og vi opplever større nedbørsmengder, og i den forbindelse oppstår det 

oftere akutte hendelser. Dette medfører ofte store reparasjoner på de hydrotekniske anleggene 

og som fører til svært store økonomiske konsekvenser for bonden. I tillegg er mye av dette 

arbeidet svært risikofylt.  

 

Økt utbygging fører til at vannføringen øker raskere og blir større enn før ved 

nedbørsepisoder. Dette må det tas hensyn til ved arealplanlegging. 

 

I forbindelse med implementering av EUs Vanndirektiv er målet at vassdragene skal ha ”god 

kjemisk og økologisk vanntilstand”. Leiravassdraget er i første planperiode, og skal nå målet 

innen år 2015. 
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Leira renner gjennom hele Nannestad, og er både unik og sårbar for forurensning. Leiras 

dårlige vannkvalitet skyldes i stor grad partikkel- og næringsstofftransport fra 

landbruksarealene. I Nannestad har det i flere år nå vært en spesiell satsning på Sogna for å 

bedre vannkvaliteten der, så dette blir en utvidelse av dette arbeidet.  

  

Våren 2008 utførte Bioforsk på oppdrag fra Vannbruksplangruppa for Leira befaringer i 

Leiras nedbørsfelt for å se på hydrotekniske anlegg med behov for oppgraderinger, samt å 

lokalisere steder for å iverksette nye tiltak. Befaringene ble utført i kommunene: Fet, 

Skedsmo, Sørum, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad. Det ble totalt notert 711 tiltak hvorav 

204 er i Nannestad. Se tabell. 

 

Resultatoversikt - fordeling av forslag til tiltak: 

Tiltak Totalt antall Nannestad 

Fangdammer 41 9 

Gradekte vannveier 99 30 

Arealer hvor det ikke bør høstpløyes/redusert jordarbeiding 58 9 

Kumdam 123 38 

Utbedring av eksisterende hydroteknisk anlegg 233 61 

Vegetasjonssone 157 57 

Sum tiltak 711 204 

 

Tallene viser at Nannestad har store utfordringer spesielt på hydrotekniske anlegg i årene som 

kommer.  

 

Formålet med tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus er å redusere 

forurensingen fra jordbruksdrift. De viktigste tiltakene for å nå det målet er redusert 

jordarbeiding og riktig gjødsling.  

Med så stor andel av husdyrprodusenter vil det fortsatt bli behov for høstpløying på enkelte 

områder pga av behov for å spre husdyrgjødsel på høsten. For å avbøte dette problemet kan et 

tiltak være å bygge gjødsellagre som har 12 mnd lagringskapasitet slik at man kun har behov 

for å spre på våren. Mer bruk av gjødsel i vekstsesongen vil også redusere behovet for 

spredning på høsten. 

 

Skogbruk 

Plan Ferdigstilt 

år 

Produktivt areal i 

daa 

Miljøregistrering 

Mathiesen Eidsvold Værk ANS 2009 55 100 Nøkkelbiotoper 

Områdetakst gårdsskogene 2016 77 994 MiS (2016) 

Fearnley 2016 25 371 MiS (2016) 

Nannestad Almenning 2016 22 332 Nøkkelbiotoper 

Bjerke Almenning 2016 24 325 Nøkkelbiotoper 

Holter Almenning 2016 23 815 Nøkkelbiotoper 

 Sum 228 937 daa  
Arealer for skogbruket i Nannestad  

 

Skogbruksplanlegging og miljøregistreringer er viktige ressursregistreringer i skogen som gir 

oss en mulighet til å se utviklingen i næringa, samt se hvilke verdier som finnes i kommunen. 

 

Et omløp i skogen tar ca 80 år. Hvis vi sier at alt skogareal har behov for to runder med 

skogkultur, vil dette utgjøre et areal med behov for skogkultur på (230 000daa / 80år)*2= 5 
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750 daa/år. Dette vil neppe følges opp, men gir en pekepinn på at behovet er stort. For 

perioden 99-02 var gjennomsnittlig utbetalt tilskudd 190 000 kr årlig på skogkultur. Hvis 80 

% av dette var avstandsregulering og tilskuddsats var 40 % tilsvarer dette ca. 1 900 daa.  

Dette er skogeiernes investeringer for framtiden, og med det tidsperspektivet et omløp i 

skogen har, er det viktig at kommunen er med og arbeider for at skogkulturen følges opp med 

tanke på kommende generasjoner. 

 

I tillegg til de utfordringer som allerede er nevnt i landbruksplanen, så førte stormen i august 

2001 til en unormalt stor avvirkning i Nannestad, spesielt i gårdsskogene. Som en følge av 

dette vil behovet for skogkultur bli stort i årene som kommer. Mange av de som ble rammet 

av stormen var små skogeiendommer hvor aktiviteten ofte er lav. Disse bør derfor følges opp.  

Nye generasjoner overtar skogeiendommer, og disse er ikke alltid like kjent med det 

potensialet som ligger i skogbruket, og kunnskapen om hvordan skogen bør drives er ofte lav.  
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Mål og strategier for perioden 2014 – 2017 

For alle ordningene som her blir omtalt gjelder det at kravene i SMIL - forskriften må være 

oppfylt for at det skal kunne gis tilskudd. 

Jordbruk 

Tilskudd til kulturlandskapstiltak 

Mål: Landbruket i Nannestad skal bevare og 

synliggjøre kulturlandskapet med bygninger. 

Ta vare på å utvikle den variasjonsrikdommen 

som fremdeles finnes i det opprinnelige 

landskapet og jobbe for å redusere gjengroinga 

ved å legge til rette for beitebruk i 

ravinelandskapet. 

Strategi:  

 Tilskudd til å bevare og fremme biologisk 

mangfold og holde gammel kulturmark i 

hevd. 

 Tilskudd til mindre utvendige påkostninger 

på freda/verneverdige bygninger/eldre 

bygninger på gården, som er viktig for å få 

til et helhetlig gårdsmiljø. 

 Tilskudd til skjøtsel av vegetasjon på og 

omkring kulturminner og kulturmiljøer og 

tiltak som vedlikehold, istandsetting, 

bevaring og planlagt bruk av kulturminner 

og kulturmiljøer som er en del av 

landbrukets kulturlandskap. 

 

 

 

Tilskudd til forurensningstiltak: 

Mål: Redusere arealavrenning og faren for 

punkterosjon ved å sette fokus på 

hydrotekniske anlegg og bidra til 

gjennomføringen av EU’s vanndirektiv. 

Strategi:  

 Tilskudd til hydrotekniske anlegg 

 Tilskudd til gjødsellager. Gjelder for de 

tiltak hvor det ikke kan gis tilskudd fra 

andre ordninger(Innovasjon Norge). 

 

Skogbruk 

Felles tiltaksstrategi og tilskuddssatser for nærings- og miljøtilskudd i skogbruket for 

Akershus og Oslo er under utarbeidelse og vil bli gjeldende fra 2017. 

Kommunen skal stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier 

knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og 

videreutviklet. Generelt for skogbruket gjelder at alle tiltak skal baseres på bærekraftige 

prinsipper som tar vare på viktige miljøverdier. Alle tiltak skal gjøres i henhold til 

bærekraftforskriftens bestemmelser om miljøhensyn.  

De tilskuddsordningene kommunen forvalter er listet opp først. De som styres direkte fra 

Fylkesmannen er også tatt med, men det er da påpekt at ordningen styres av Fylkesmannen. 
 

 

Avstandsregulering, ungskogpleie og 

mekanisk etterarbeid 

Formål  

Skogkulturen skal holdes på et slikt nivå at det 

skapes kvalitetsskog. Det skal foretas 

ungskogpleie på minst 1 900 dekar årlig.  

 

Definisjon og vilkår 

Dette tilskuddet gjelder for avstandsregulering 

og ungskogpleie i bar- og lauvtrebestand i 

hogstklasse II.  

 

Tilskudd 

Sats settes årlig ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd / 

arealtilskudd per dekar behandlet areal.  

 

 

Suppleringsplanting  

Formål  

Formålet er å sikre tilfredsstillende foryngelse 

og med det øke verdiskapningen i skogbruket. 

Samtidig gir høyere plantetetthet en rimelig og 

høy effekt i forhold til økt CO2 binding i skog. 

Tilskuddet prioriterer tiltak på høy bonitet.  
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Definisjon og vilkår 

Dette tilskuddet gjelder for suppleringsplanting 

i bartrebestand. Tilskuddet gjelder for bonitet 

H40 = 14 eller høyere. Suppleringsplantingen 

må munne ut i anbefalt planteantall i henhold 

til § 8 i bærekraftforskriften. 

 
Bonitet G26-G20 G17-G14 F20-F17  F14– F11 

Tilrådd 
plantetall 
pr. dekar  

300-180  230-130  340-190  240-120  

 

Tilskudd 

Sats settes årlig ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd.  

 

 

Førstegangstynning 

Formål  

Formålet er å stimulere til økt 

kvalitetsproduksjon i produksjonsskog med 

bruk av motormanuelt skogsarbeid.  

 

Definisjon og vilkår 

Tilskuddet gis til førstegangstynning i yngre 

produksjonsskog, hogstklasse III, i bar- og 

lauvskog. Minimum uttak 3 m3 per dekar. Gis 

ikke til tynning av gran i perioden 1. mai – 30. 

september.  

 

Tilskudd 

Sats settes årlig ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et arealtilskudd per 

dekar.  

 

 

Stammekvisting 

Formål  

Formålet er å stimulere til økt 

kvalitetsproduksjon. 

 

Definisjon og vilkår 

Tilskuddet gis til stammekvisting.  

 Største diameter på kvistede trær skal ikke 

overstige 15 cm i bhd.  

 Ideell stammediameter ved kvisting er 7-

10 cm i bhd.  

 Greintykkelse på kvistede trær skal ikke 

overstige 2,5 cm. Dette gjelder både frisk 

og tørr kvist.  

 Full kvistehøyde skal være minst 4 meter.  

 Etter kvisting skal minimum 50 % av 

krona være grønn.  

 Antall kvistede trær skal ligge mellom 30 

og 80 per dekar.  

 Tilskuddet gjelder for bonitet H40 = 14 

eller høyere.   

 

Tilskudd 

Sats settes årlig ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd.  

 

 

Markberedning 

Formål  

Formålet er å stimulere til bedre og raskere 

foryngelse. Lage gode spire- og 

etableringsforhold ved naturlig foryngelse eller 

såing. Lage gode plante- og vekstplasser og 

gjøre plante arbeidet lettere. 

Flekkmarkberedning forebygger også 

snutebilleangrep på planter. 

 

Definisjon og vilkår 

Tilskuddet gis til flekkmarkberedning. På 

grunn av fare for erosjon, næringsutvasking og 

ødeleggelse av kulturminner gis det ikke 

tilskudd til furemarkberedning.  

Det må tas ekstra hensyn i forhold til 

kulturminner ved markberedningen med en 

sikringssone på minimum 5 meter omkring 

kulturminnet. Kulturminnene er fredet 

uavhengig om de er registrert eller ikke. 

 

Tilskudd 

Sats settes årlig ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd.  

 

 

 

 

Tilrettelagt hogst på storfuglleiker 

Formål  

Bidra til å bevare og utvikle de miljøverdier en 

storfuglleik representerer.   

  

Definisjon og vilkår 

Tilskudd til skogeiere for merkostnad ved 

gjennomføring av hogst i leiksentrum. Det er 

krav om utarbeidelse av skjøtselsplan 

(føringer) for hogst på leiken. Planen skal 

utarbeides av person med kompetanse innen 

området. Desto større leiker desto høyere 

prioritet 

 

Tilskudd 
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Sats settes årlig ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et arealtilskudd.  

 

 

 

Andre tiltak i skogbruket 

Formål  

Øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra 

skogen.  

  

Definisjon og vilkår 

Kan f.eks. være aksjonsrettede 

skogkulturprosjekter og fellestiltak for økt 

avvirkning av skogsvirke til bioenergi.  

 

Tilskudd 

Sats settes ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd 

eller per volumenhet. 

 

 

Opprusting av skogsbilveger 

Formål  

Øke tilgjengeligheten til hogstfelt, og dermed 

bidra til å øke avvirkningen. Sørge for et 

vegnett som tilfredsstiller dagens krav til 

vegstandarder. 

  

Definisjon og vilkår 

Tilskuddsordningen styres av Fylkesmannen 

og definisjoner og vilkår blir bestemt av 

Fylkesmannens landbruksavdeling hvert år. 

Kriterier for søknader vil bli presentert på 

kommunenes hjemmesider. 

 

Tilskudd 

Sats settes årlig ut fra økonomisk ramme gitt 

av fylkesmannen. Tilskuddet utbetales som et 

prosenttilskudd og prioriteringen gjøres på 

fylkesnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drift med hest 

Formål  

Gamle skogbrukstradisjoner som drift med 

hest holdes fortsatt i hevd i Nannestad, og det 

er viktig å ta vare på kunnskapen for framtida.  

  

Definisjon og vilkår 

Tilskuddsordningen styres av Fylkesmannen. 

Tilskuddet gis til utdrift av virke med hest.  

 

Tilskudd 

Sats settes årlig ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et kronebeløp per 

kubikkmeter uttatt virke. 

 

 

Skogbruksplanlegging 

Formål  

Det er et mål at alle aktive skogbrukere skal ha 

en skogbruksplan som inneholder 

miljøregistreringer. En skogbruksplan er med 

på å kvalitetssikre at skogbruket drives 

bærekraftighet og tar hensyn til biologisk 

mangfold.  

  

Definisjon og vilkår 

Tilskuddsordningen styres av Fylkesmannen. 

Det kan gis tilskudd til skogbruksplanlegging 

med miljøregistreringer når det er aktuelt å 

gjennomføre en enkelttakst/områdetakst.  

 

Tilskudd 

Sats settes ut fra økonomisk ramme. 

Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd. 
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Prioriteringer for perioden 2014 til 2017 

  2014 2015  2016 2017 

Priori-
tet 

Hovedtiltak Behov i kr Hovedtiltak Behov i kr Hovedtiltak Behov i kr Hovedtiltak Behov i kr 

1 

Skogkultur  265 000 Skogkultur  270 000 Skogkultur  275 000 Skogkultur  280 000 

Opprusting av 

skogsbilveger (FM) 

100 000 Opprusting av 

skogsbilveger (FM 

100 000 Opprusting av 

skogsbilveger (FM 

100 000 Opprusting av 

skogsbilveger (FM  

100 000 

Drift med hest (FM) 15 000 Drift med hest (FM) + 

skogkulturprosjekt 

15 000 

50 000 

Drift med hest (FM) 15 000 Drift med hest (FM) 15 000 

Hydrotekniske tiltak 1 200 000 Hydrotekniske tiltak  1 200 000 Hydrotekniske tiltak  1 200 000 Hydrotekniske tiltak  1 200 000 

Gjødsellager 200 000 Gjødsellager 150 000 Gjødsellager 150 000 Gjødsellager 150 000 

Restaurering av 

kulturmark (beiter 

og gjerder).

100 000 



Restaurering av 

kulturmark (beiter og 

gjerder). 

150 000 Restaurering av 

kulturmark (beiter 

og gjerder). 

200 000 Restaurering av 

kulturmark (beiter 

og gjerder). 

200 000 

    Skogbruksplaner 

(160'daa*10kr) (FM) 

1 600 000         

Sum FM's midler 115 000 Sum FM's midler 1 715 000 Sum FM's midler 115 000 Sum FM's midler 115 000 

Sum prioritet 1 

Nannestad 

1 765 000 Sum prioritet 1 

Nannestad 

1 820 000 Sum prioritet 1 

Nannestad  

1 825 000  Sum prioritet 1 

Nannestad 

1 550 000  

2 

Tilrettelegging av 

hogst på 

storfuglleiker 

10 000 Tilrettelegging av hogst 

på storfuglleiker 

10 000 Tilrettelegging av 

hogst på 

storfuglleiker 

10 000 Tilrettelegging av 

hogst på 

storfuglleiker 

10 000 

Tiltak som ivaretar 

kulturminner og 

kulturmiljøer (stier, 

setervanger, 

bygninger). 

100 000  Tiltak som ivaretar 

kulturminner og 

kulturmiljøer (stier, 

setervanger, bygninger). 

100 000   Tiltak som ivaretar 

kulturminner og 

kulturmiljøer (stier, 

setervanger, 

bygninger). 

100 000   Tiltak som ivaretar 

kulturminner og 

kulturmiljøer (stier, 

setervanger, 

bygninger). 

100 000  

Sum prioritet 2 110 000 Sum prioritet 2 110 000 Sum prioritet 2  110 000 Sum prioritet 2  100 000 

 

 



 

 

Behandling av søknader 

Generell saksgang 

Tilskuddene fordeles først på prioritet 1 tiltakene før prioritet 2 blir vurdert.  

 

For alle prioriterte tiltak utarbeides det egne retningslinjer hvor det opplyses om hva tilskuddet 

gjelder, hvem som kan søke, hvordan søke, tilskuddsats og saksbehandling. 

 

Det skal søkes i forkant av arbeidene unntatt for prioriterte skogbrukstiltak hvor det og kan søkes 

i etterkant. 

Klager vil bli behandlet av kommunen, og ved opprettholdelse av administrasjonens vedtak går 

klagen videre til Fylkesmannen for behandling. 

 

Saksgang og tidsplan tilskudd: 

november/desember:  Faglagene blir invitert på et møte hvor de kommer med innspill til 

neste års tilskuddsatser og tiltaksstrategien framover. 

desember/januar:  Administrasjonene skriver ut fra dette et saksframlegg. 

januar/februar:  Strategidokumentet og neste års tilskudd behandles og vedtas av Plan- 

og utviklingsutvalget. Informasjon om ordningen går ut. 

februar:  Fylkesmannen tildeler midler. 

januar - november:  - Søknader sendes kommunen. 

- Aktuell saksbehandler behandler søknaden i henhold til de 

tilskuddsatser og prioriteringer som er vedtatt. Tilbakemelding gis 

til søker. 

- Kommunen sender anmodning til Fylkesmannen om utbetaling av 

beløp. 

januar:  Statistikk og regnskap føres og rapporteres Fylkesmannen etter årets 

slutt. 

Jordbruk 

For SMIL vil det være èn søknadsfrist. Dersom det blir midler igjen skal disse brukes som 

tilskudd til hydrotekniske anlegg hvor det oppstår akutte situasjoner. 

Midlene skal i størst mulig grad prioriteres til aktive gårdsbruk. Dette er midler som er 

framforhandlet i jordbruksforhandlingene. 

 

Kriterier som vurderes ved søknad om: 

 Restaurering av kulturmark (beite):  

o Arealet må bære preg av at det har vært beitet.  

o En vil gi støtte til rydding og gjerding av gamle kulturbeiter for å hindre 

gjengroingsprosessen. 

o Arealer som er tilplantet med skog kan ikke regnes som innmarksbeite. 

o Tiltak som har stor nytte for allmennheten prioriteres. 

o Tiltaket knyttes mot kravet til innmarksbeite i veileder for produksjonstilskudd. Dette 

for å holde arealene oppe ved aktivt bruk av beitedyr. 

 Bygninger: 

o Regional kulturmyndighet skal vurdere tiltaket og deres uttalelse vil bli vektlagt. 

o Setertun vil bli prioritert.  
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 Her vil ”Retningslinjer for bevaring av setre i Nannestad almenning” 

utarbeidet av Nannestad Almenningsstyre bli lagt til grunn for vurderingene. 

o Bygninger på gården uten betydning for næring i dag prioriteres (ikke bolighus). 

o Maks 100 000 kr per tiltak. 

 Stier 

o Tiltak som har stor nytte for allmennheten prioriteres. 

o Stier med historisk verdi prioriteres. 

 Andre kulturminner 

o Tiltak som har stor nytte for allmennheten prioriteres. 

 Forurensing  

o Tiltak i Leira  

o Hydrotekniske anlegg.  

o Prioritere tiltak som hindrer mest forurensning.  

o Gjødsellager 

 Maks 100 000 kr per tiltak.  

 Skal dimensjoneres for 12 mnd. lagringskapasitet. 

 Lageret skal være knyttet til husdyrproduksjonen på gården.  

 

Skogbruk 

Kriterier for opprusting av skogsbilveger har egne prioriteringer og krav og bestemmes av 

fylkesmannen og publiseres på websidene våre. 

Det er ikke lagt opp til innbyrdes rangering mellom de øvrige søknadene utover de prioriteringer 

som er satt.  

For prioriterte skogbrukstiltak er hovedregelen at man søker i etterkant av fullført arbeid. Det kan 

søkes inntil 1 år etter fullført arbeid. For opprusting av skogsbilveger, tilrettelagt hogst på 

storfuglleiker og andre tiltak i skogbruket skal det søkes før tiltaket startes opp. Alle som søker 

på tiltak i prioritet 1 med frist 15.11 er garantert årets tilskuddssats. De som søker senere får 

neste års sats og blir behandlet først når neste års tildeling er kommet (ca. midt i februar). 

Søknader som innvilges i forkant av arbeidet gis ett års arbeidsfrist. Dersom det ett år blir for lite 

midler, tas dette fra neste års pott.  

Det gis et maksimalt tilskudd på 150 kr/daa i til avstandsregulering og markberedning. 

Informasjonsstrategi 

Hvordan informere potensielle søkere: 

 Først og fremst gjennom kommunens websider og gjennom Leirblekkja som er kommunens 

informasjonsskriv til alle gårdbrukerne i kommunen. Gjeldende tilskudd og frister publiseres 

straks disse er vedtatt. Gjentatte påminnelser i løpet av året. 

 Ved alle henvendelser til kommunen angående prosjekter som kan tenkes å utløse tilskudd 

skal det opplyses om at det er mulig å søke om tilskudd. 

 Kommunen informerer om ordningene når vi er ute på møter og lignende hos faglag og 

organisasjoner innenfor jord og skogbruket. 

 Kommunens og Fylkesmannens hjemmesider. 
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Tilskudd for 2017 

Prio

ritet 

Forskrift Tiltak Tilskuddssats Søknadsfrist 

1 

NMSK 

Avstandsregulering / ungskogpleie 30 %.  15. november1,3 

Stammekvisting 30 % 15. november 1,4 

Markberedning 30 % 15. november 1,3 

Drift med hest
 

30 kr/m
3
 15. november 1 

Førstegangstynning (manuell)  
(Alle treslag. Ikke gran i mai – september. Min 

uttak 3m
3
 nyttbart virke pr daa.) 

300 kr/daa.  15. november 1 

Suppleringsplanting 30 % 15. november 1,4 

Opprusting av skogsbilveger Inntil 30 % 15. april 2 

SMIL 

 

Hydrotekniske tiltak  Inntil 60 % 15. mars 2 

Gjødsellager. (Også mulig å søke midler 

via Innovasjon Norge til gjødsellager).  

Inntil 30 % 

(maks 100 000 kr) 

15. mars 

 

 

Restaurering av kulturmark (beiter og 

gjerder) 

Inntil 70 % 15. mars 

2 

NMSK Tilrettelagt hogst på storfuglleiker 300 kr/daa 15. november 1,5 

SMIL Tiltak som ivaretar kulturminner og 

kulturmiljøer (stier, setervanger, 

bygninger) 

Inntil 40 % 

(maks 100 000 kr 

per bygning) 

15. mars 

3 
SMIL Andre tiltak Inntil 35 % 15. mars 

NMSK Andre tiltak Inntil 30 % 15. november 1,5 

 
1 Siste frist for årets tilskuddssats. Søknader innkommet etter dette får neste års sats. 
2 

Tilskuddssatsen er i utgangspunktet 60 %. Dersom det kommer flere søknader enn det er 

midler, kan satsen settes ned til minimum 40 %. Dersom det etter søknadsfristen (15/3) er igjen 

SMIL midler, kan disse gå til tilskudd til oppretting av akutte skader på hydrotekniske anlegg 

videre utover i året.  
3
 Maksimalt tilskudd som utbetales er 150 kr/daa. 

4
 Bonitet må være H40 = 14 eller høyere. 

5
 Søknad må være godkjent av kommunen før tiltaket kan starte opp. 

 

 

Mer konkret om ordningene under kapittelet Mål og strategier for perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


