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INFO 
 

Nytt fra landbrukskontoret: 

- Testområder for erosjonssikring i 

Rælingen 

- Bedriftsutviklingsprisen 2022 

- SMIL - og dreneringsmidler igjen 

- Landbruksplast 

- Plantevernmidler og autorisasjon 

- Hønsehirse og floghavre 

- Kulturlandskapsprisen 2022 

- Slåttekurs i Nordmarka 

- Barkbilleboogie 

- Kanadagjess i Lørenskog 

- Utfordringer med måker, grevling og 

andre ville arter 

- Landskapsutvikler ansatt 

- Vitalisering av kulturminneområder i 

Lørenskog, Oslo og Rælingen  

 

Aktuelle søknadsfrister i jord- og 
skogbruket:

1. september - Tilskudd til tettere 
vårplanting

15. september - Tilskudd til gjødsling 
av skog

15. oktober - Tilskudd til 
produksjonstilskudd i jordbruket

15. oktober - Tilskudd til Regionalt 
miljøprogram

31. oktober - Erstatning for 
avlingssvikt

25. november - Tilskudd til tettere 
høstplanting

15. november - Tilskudd til skogsdrift 
med hest



  

Ønsker testområder for erosjonssikring i 

Rælingen 

Ta kontakt med Regionkontor landbruk på 

post@regionkontorlandbruk.no hvis du har områder 

på din eiendom langs elv/bekk hvor det er behov for 

erosjonssikring, og du er interessert i å delta i et 

prosjekt med å teste ut naturbaserte løsninger for 

erosjonssikring. Vannområdene Øyeren og Leira-

Nitelva deltar i et prosjekt i samarbeid med NIBO og 

Viken Fylkeskommune. Forslag til områder skal sendes 

videre til NIBIO hvor de blir vurdert for befaring før 

det besluttes hvilke områder som skal benyttes som 

testområder. 

Bedriftsutviklingsprisen 2022 

Årlig deles det ut pris fra Innovasjon Norge til den 
eller de som driver næringsutvikling i landbruk eller 
lignende. En kan melde seg selv eller foreslå noen. Les 
mer på INs sider. I fjor gikk Osloprisen til Gruten AS 
hvor Siri Mittet samler inn kaffegrut og bl.a. dyrker 
sopp på dette. 

 
 

SMIL -og dreneringsmidler igjen 

Det er 150 000 kr igjen i SMIL-potten for 2022. Vi 

åpner opp for en ny søknadsrunde med frist 1.9.2022. 

Hydrotekniske tiltak blir høyest prioritert. SMIL-

søknader sendes via Altinn. 

Det er fortsatt dreneringsmidler i årets pott. Vi tar 

imot dreneringssøknader og behandler disse 

fortløpende ut året. Søknad om dreneringstilskudd 

sendes digitalt via Altinn.  

Landbruksplast kan leveres gratis 

Gratis returordning for landbruksplast skal sikre at 

plasten blir samlet inn og gjenvunnet. Plast på avveie 

er et miljøproblem når plasten brytes ned til 

mikroplast i jordsmonn og vassdrag. Vi oppfordrer alle 

til å rydde opp i plast på egen eiendom og levere til 

godkjent mottak. Ragn-Sells Gardermoen 

(Hovinmoen) tar imot landbruksplast. Sjekk for mer 

informasjon på hjemmesiden deres. 

Plantevernmidler og autorisasjon 

Har du et utgått plantevernbevis? Mattilsynet har 

et nettbasert kurs for å fornye godkjenningen for 

kjøp/bruk av plantevernmidler. Innlogging til det 

nettbaserte autorisasjonskurset finnes på denne 

nettsiden hos Mattilsynet. Her finnes også 

veiledninger til hvordan kurset fungerer. Innlogging til 

kurset skjer ved hjelp av MinID eller BankID. 

Hønsehirse og floghavre 

Vær oppmerksom på disse artene. Hønsehirse 

omtales som verdens tredje største ugras. Den kan 

fort ta overhånd i åkeren. Floghavre er også et ugras 

som påvirker avlingene negativt. Følg med åkeren og 

ta kilden ved roten. Husk spesielt å holde sone mot 

naboeiendom, veier og vassdrag helt fritt! 

 
Floghavre – Foto: John Ingar Øverland, NLR Viken 

 

Åpningstider ved 

landbrukskontoret 

Kontoret har sommerferiestengt uke 29 

(18/7-22/7), og akutte saker kan 

meldes på tlf. 67 93 40 00. 
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Kulturlandskapsprisen 2022 

Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for 

kulturlandskapet i vår region? Vi ønsker å få 

kandidater fra alle våre tre kommuner innen 12.8. 

2022. Send oss forslag til kandidat og kort 

begrunnelse for hvorfor dere mener 

personen/organisasjonen bør løftes fram for sitt 

arbeid,  

Slåttekurs 12-14. august i Nordmarka 

Bli med på slåttekurs i utvalgte kulturlandskap 

Nordmarksplassene 12. – 14. august 2022. Det blir en 

unik mulighet til å lære om tradisjonell ljåslått og den 

fantastiske artsrikdommen av villblomster og 

pollinerende insekter som finnes i slåttemarker. 

Kurset er i regi av botanisk forening og åpent for alle, 

ingen forkunnskaper er nødvendig.  

Mer info: https://fb.me/e/3fEFaQ92A  

Barkbilleboogie – Følg med i skogen i 

sommer! 

Landbrukskontoret ber skogeiere være obs på 

barkbilleangrep i egen skog. NIBIO gjennom 

Barkbilleovervåkningen melder om følgende faktorer 

som påvirker for utbrudd av stor granbarkbille i et 

område:  

Noen viktige faktorer er mengden biller, om det har 

vært langvarig tørke som gir mange tørkesvekkete 

grantrær og om sesongen har vært så varm at det kan 

bli to generasjoner og dermed to angrepsperioder. 

Andre faktorer for å bedømme risiko for skade er 

volumet av granskog (særlig i hogstklasse 3-5) og om 

området var hardt rammet under utbruddet på 1970-

tallet. 

Siden tørkesommeren 2018 er det flere granbestand i 

Øst- og Nordmarka som er og har pågående 

tørkeskader. Skadet tømmer er mottakelig for 

billeangrep. Du kan følge utviklingen i 

barkbillesituasjonen gjennom NIBIOs nye kartløsning 

her. 

God skoghygiene er viktig for å forhindre økte 

forekomster og angrep av barkbiller. Det er viktig at 

skadet og angrepet tømmer blir tatt ut av skogen. 

Dødende trær inneholder mye biller og skal 

prioriteres. Det er derfor ikke nødvendig å ta ut 

tørrgran.  Hogst i marka er søknadspliktig jf. 

markaforskriften, og hogstsøknad sendes til 

landbrukskontoret. Det er likevel ikke nødvendig å 

søke om uttak av enkelttrær spredt i en bestand. 

Landbrukskontoret oppfordrer likevel skogeiere om å 

rapportere om skogskader, og skadene kan også 

registreres på NIBIOs hjemmesider her. 

 

Barkbilleovervåkning i Lørenskog – Foto: Andreas Bostad Thaule, 

RKL 

Kanadagjess i Lørenskog 

Kanadagås er en fremmed art med stor 

invasjonspotensial. Den er konkurrent til vår stedegne 

art grågåsa, kan forårsake skade på avlinger og grise til 

strender. For å redusere bestanden av kanadagjess 

har viltoppsynet i kommune gjennomført eggsanking. 

I april og mai i år ble det gjennomført sanking av 

kanadagåsegg på 13 lokasjoner i Lørenskog og det ble 

samlet 42 egg.  

Vi minner om at gjessene bør ikke mates, fordi dette 

kan bidra til at de holder seg i området, og kan bli 

aggressive. 

 

Kanadagås ved Finstadbekken – Foto: Ana Nilsen, RKL  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F3fEFaQ92A&data=05%7C01%7Cananil%40lorenskog.kommune.no%7Caa5c412e5b75440af53908da4e0ac6b0%7Cf3439993903c42c4b7e6c28e99032f08%7C0%7C0%7C637908105432168573%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3%2FS2vr%2BXynpK%2BRD254JGmVgC6W2Qvb%2F8N8ISivpVGmE%3D&reserved=0
https://www.nibio.no/tema/skog/skogskadeovervaking-i-norge/barkbilleovervaking
https://www.nibio.no/tema/skog/skogskadeovervaking-i-norge/barkbilleovervaking
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=skogportal&bgLayer=graatone_cache&X=6950988.92&Y=541305.24&zoom=1.3244539386934842&layers_opacity=0.75,0.75,0.75,0.75,0.75&layers=barkbille_varsel,barkbille_registrering_17,barkbille_historiske,barkbille_granressurser,barkbille_utsatte_omrader
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&topic=skogportal&bgLayer=graatone_cache&X=6950988.92&Y=541305.24&zoom=1.3244539386934842&layers_opacity=0.75,0.75,0.75,0.75,0.75&layers=barkbille_varsel,barkbille_registrering_17,barkbille_historiske,barkbille_granressurser,barkbille_utsatte_omrader
https://www.nibio.no/tjenester/skogskader.no


Utfordringer med måker, flaggermus, 

grevling og andre ville arter 

Det er flere ting du kan gjøre for å hindre at dyret 

plager deg. Her finner du råd om hva du kan gjøre.  

Du kan også ta kontakt Norsk Ornitologisk Forening, 

ved å ringe til fuglevakta 901 22 901. De kan gi deg 

råd om måker og andre ville fugler  

Har du grevling i hagen eller under terrassen, finner 

du tips og råd her.  

Finner du et dødt, skadet eller påkjørt vilt, ring politiet 

på 02800, som så kontakter viltoppsynet i kommunen. 

 

Nyansatt landskapsutvikler  

Landbrukskontoret har 

ansatt Amalie Svendsen 

som landskapsutvikler i 

en prosjektperiode. Hun 

har en bachelor i 

landskapsplanlegging fra 

Høgskulen på Vestlandet 

i Sogndal og en master i 

landskapsarkitektur fra 

Sveriges 

Lantbruksuniversitet i 

Alnarp. Amalie skal jobbe med vitalisering av 

kulturlandskap og kommer til å jobbe med prosjekter i 

Lørenskog, Rælingen og Oslo.  

Byåa Kulturminneområde 

Byåa kulturminneområde i Rælingen er ett av 

prosjektene landskapsutvikleren på landbrukskontoret 

skal bistå i. Prosjektet ledes av kultursjef Rune Thieme 

i samarbeid med grunneiere, beitedyreiere, RØX 

(skjøtselsgruppe i Rælingen), historielag og andre 

ressurspersoner. Området har en lang 

sagbrukshistorie som har satt flere tydelige spor i 

landskapet og er en viktig del av norsk kulturhistorie. I 

området rundt Byåa er det igangsatt tynning av skog i 

tillegg til at det finnes beitearealer for kyr og geiter. 

Dette vil bidra til å «åpne opp» landskapet, og 

tilbakeføre deler av kulturlandskapet som eksisterte 

der da det var sagbruksaktivitet. Delmål i prosjektet vil 

være å tydeliggjøre sentrale kulturminner og 

kulturlandskapet i Byåa gjennom rydding av 

vegetasjon, skilting og bedre tilkomst i området. 

Vitalisering av kulturlandskap i Lørenskog 

og Oslo 

Landbrukskontoret kommer i løpet av det neste 

halvåret til å engasjere kulturlandskapsfremmende 

prosjekter i Oslo og Lørenskog, lignende prosjektet på 

Byåa i Rælingen kommune. Det er foreløpig ikke blitt 

bestemt område og ønskede tiltak for prosjektene i 

Oslo og Lørenskog. 

 

 

 

Kontaktinfo på landbrukskontoret 

Telefon: 67 93 40 00 

E-post: post@regionkontorlandbruk.no 

Hjemmeside: www.regionkontorlandbruk.no 

 

Knut Samseth, landbrukssjef 

Innovasjon Norge, arealspørsmål 

knut.samseth@regionkontorlandbruk.no 

Tel: 45 97 61 45 

 

Ida Marie Gjersem, jordbruksrådgiver 

Jobber mandag, tirsdag, torsdag 

Produksjonstilskudd, RMP, jord og miljø, 

ida.marie.gjersem@regionkontorlandbruk.no 

Tel: 48 88 33 69 

 

Ana Nilsen, rådgiver 

SMIL, drenering, UKL i Oslo, 

landbruksplaner, viltforvaltning i Lørenskog 

ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no 

Tel: 45 60 73 41 

 

Andreas Bostad Thaule, skogbrukssjef 

Hogstmeldinger, skogfond og tilskudd i 

skogbruket 

abt@regionkontorlandbruk.no 

Tel: 457 26 301 

Amalie Svendsen, landskapsutvikler, 

Vitalisering av landskap i kommunene 

amasve@lorenskog.kommune.no 

Tel: 45 72 54 85 

Jenni Svartor, rådgiver UKL-prosjekt 

Sørkedalen og Nordmarksplassene  

jensva@lorenskog.kommune.no  

 

Foto: Amalie Svendsen, RKL   
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