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Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo. Målet for kontoret er at «RKL skal være et 

effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne».  
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Landbruksveileder 

 

Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruk i de respektive 

kommunene. Den kommunale landbruksforvaltning er av en slik karakter at 

oppgavene må løses i nært samarbeid med andre lokale etater og organisasjoner.  Det 

faglige målet for kontoret er at det «skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- 

og skogressursene med sikte på verdiskapning, og sikring av produksjonsgrunnlaget, 

det biologiske mangfoldet, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene». 

Den kommunale veterinære vaktadministrasjon for kliniske oppgaver besørges fra 

kontoret. Vaktområdet Nye-Stor-Oslo gjelder også Asker og Bærum. 

RKL er administrativt underlagt Skedsmo kommune. Kontoret er en egen 

kommunal, administrativ enhet, felles for de samarbeidende kommunene. Det er 

rådmannen i Skedsmo som sørger for samordning av kommunenes interesser. 

Samrådingsgruppa for kontoret er et forum for denne samordningen. 

Landbrukskontoret er ulikt organisatorisk plassert i de ulike kommunene (se 

organisasjonskart). 

Kontoret har 4,5 årsverk. Flere ansatte har deltidsstillinger. Utover dette har Gard 

Mjaaland fortsatt jobbet med skogskulturprosjektet.  Prosjektet har arbeidet med 

oppsøkende virksomhet mot skogeiere med potentielt behov for ungskogpleie.  

Kontoret har gjort nytte av 3 praktikanter fra NAV i deler av året innen merkantile 

områder.  

 

Ansatte i 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samrådningsgruppa   

 

Samrådingsgruppa for Regionkontor landbruk har hatt 4 møter i 2011. De som har 

representert rådmennene og byråd er: 

 

 Bjørn Torp (Lørenskog)  

 Idun Lyngstad (Nittedal)  

 Jan Olav Nybo (Oslo) 

 John Hage (Rælingen) 

 Thor Sandness (Skedsmo)   
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”ÅRET SOM HAR GÅTT”  

 

Avlingsåret 2011 skulle bli en svært dårlig innhøsting. Store nedbørsmengder førte 

til groing i havreåker, store kjørevansker og skader på jorda. Kvaliteten på avlingen 

var dårlig. Avlingsmengden på korn var den dårligste siden 1994. Været i 2011 ga 

problem med innhøsting i flomutsatte områder, spesielt korntreskingen. Tidligere på 

året førte flommen til at grasavlingene fikk dårlig kvalitet pga mye sand og leire i 

graset. Dreneringsforholdene på mange arealer var svært dårlige og det var stor 

risiko for maskinhavari. Gjennomsnittlig kornavling for bygg var 312 kilo per dekar i 

2011, mot 423 kilo i 2004 (maksimum i 10 årsperioden). Matkornandelen på 

landsplan anslås til 12 % mot besteår på 2000 tallet 75 %. 

 

I de siste 10 årene er det blitt tydeligere mer grasproduksjon og mindre 

kornproduksjon. Dette er en utvikling som kan knyttes til at vårt bynære landbruk 

har fått en annen produksjonsprofil enn distriktsjordbruket. Distriktskommunen Nes 

på Romerike har i samme periode minket på grasproduksjon. Helt spesielt er det at 

Oslo i motsetning til de andre kommunene har fått flere produsenter av gras. En 

sannsynlig årsak til denne endringen kan skyldes interessen for å drive med hest og 

ridning i bynære strøk. 

 

I snitt for våre kommuner er det liten endring i oppslutningen om miljøtiltak 

gjennom Regionalt Miljøprogram fra 2010 til 2011. Andelen kornareal som ikke 

jordarbeides om høsten og ligger i stubb er i snitt på 56 %, men det er store 

variasjoner mellom kommunene. Omsøkt areal i stubb er lavere enn hva som er 

målsetningen i lokale tiltaksanalyser for å oppnå god vannkvalitet. Totalt er det 

omsøkt 26 021 meter med grasdekte buffersoner langs vann og vassdrag for å hindre 

erosjon og avrenning. Grasdekte buffersoner er et effektivt miljøtiltak som bidrar til 

å bedre vannkvaliteten. 
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For de lokale miljøtilskuddene gjennom Spesielle miljøtiltak i landbruket, var det i 

2011 størst oppslutning om kulturlandskapstiltakene som rydding av gjengrodd 

kulturmark og skilting og tilrettelegging for allmennheten. Det var også 13 søknader 

om forurensningstiltak hvorav 9 søknader var til planer om utbedring av kummer og 

rør for å redusere erosjon av jord og avrenning til vassdrag. Dette kan være kostbare 

tiltak hvor gårdbruker legger ned en betydelig egeninnsats for å få gjennomført 

tiltakene. 

 

Sammenliknet med 2010 var det en økning i avvirkningen i 2011 på  

knappe 4 000 m
3
 til ca 71 000 m

3
. Det har vært stort fokus på hogstmeldinger og 

saksbehandling i forhold til Naturmangfoldloven. Landbrukskontoret samlet i 2011 

noen av de viktigste aktørene representert ved Nedre Romerike Skogeierlag, Viken 

Skog og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus til et miniseminar om hogstformer, 

rutiner og saksbehandling og informasjon for å ivareta loven og markaforskriften. 

 

Skogkulturprosjektet ble videreført i 2011, denne gangen med hovedfokus på 

skogeiere i Skedsmo og Rælingen. Prosjektet resulterte i at hele 860 daa ble avklart 

for ungskogpleie. Dette er en klar økning i forhold til foregående år.  

 

Landbrukskontoret nytter en informasjonsstrategi gjennom Infoskriv og hjemmeside. 

Meldinger fra andre landbruksrelaterte institusjoner og meldinger fra egen aktivitet 

blir lagt ut. Infoskrivet ble sendt ut 4 ganger i året både til aktive og passive jord- og 

skogbrukere. 

 

 

Vi takker eierkommunene for samarbeidet i 2011. 

 

Knut Samseth, landbrukssjef 

 

 

Figur 1Flom i Nittedal 
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HOVEDTALL  
Tabell 1: Hovedaktiviteter i regionen i 2011. Tallene i parentes er for 2010. 

 
LØREN

-SKOG 

NITTE-

DAL 
OSLO RÆLINGEN SKEDSMO SUM 

GENERELT 

Jord daa
1
 6 368 17 967 9 044 5 766 20 857 60 002 

Prod. skog daa
1
 45 620 137 173 269 825 41 546 27 417 521 581 

Annet daa
1 

2 238 10 873 41 788 2 516 5 884 63 299 

Totalt daa 

Landbruksareal
1 54 216 165 437  320 742 49 886 53 894 644 175 

Kommuner total areal 

daa 
70 650 186 700 453 970 71 410 77 240 859 970 

Eierenheter jord 

og/eller skogbruk
2
 

83 226 115 72 165 661 

Driftsenheter jordbruk
 3

 21 (22) 49 (49)  24 (22) 23(23) 49 (50) 166 (166) 

Melkeprodusenter 1 (1) 1 (1) 1 (1) 4 (4) 6 (6) 13 (13) 

ORDINÆRT JORD- OG SKOGBRUK, SØKNADER 

Produksjonstilskudd 36 (34)   68 (72) 35 (33) 36 (34) 65 (67) 240 (240) 

Tilskudd til skogkultur 3 (4)   16 (23) 12 (4) 3 (4) 9 (6) 43 (41) 

Tilskudd til veibygging 

og hestedrift 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Hogstmeldinger
 

16 (2) 44 (19) 40 (23) 16 (8)  0 (0) 115 (49) 

VELFERDSORDNINGER I LANDBRUKET, SØKNADER 

Avløser sykdom og 

fritid 
9 (11) 15 (16) 6 (3) 9 (12) 12 (17) 51 (59) 

Praktikantordningen 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (0)        0 (1) 1 (2) 

MILJØ OG KULTURVERN, SØKNADER (se også ordinært jord og skogbruk) 

Tiltak mot forurensning 0 (2) 4 (6) 1 (0)  5 (2) 3 (4) 13 (14) 

Kulturlandskapstiltak 5 (0) 5 (7) 10 (2) 5 (5)  0 (1) 25 (15) 

Regionalt miljøprogram 11 (10) 33 (33)  16 (15) 17 (17) 34 (35) 111 (110) 

Autorisasjonsbevis for 

bruk av 

plantevernmiddel 

9 (0) 1 (4) 21 (13) 1 (1) 7 (1) 39 (19) 

Bioenergisøknader 0 3 2 1 1 7 

NÆRINGSUTVIKLING, SØKNADER 

Trad. jordbruk (BU og 

husdyrkonsesjon)
 0 (1) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (2) 

Etablering/ 

bedriftsutvikling (BU)
 0 (0) 1 (4) 1 (1) 1 (0) 0 (1) 5 (6) 

1.) Arealene basert på landbruksregisteret, ”Landbrukseiendommer antall og areal”, 2011.  

2.) Data basert på landbruksregisteret 2011, landbrukseiendommer med aktive eiere og over 5 daa 

jordbruksareal og/eller 25 daa skog. 

3.) Kun bruk som søker om produksjonstillegg 20.01.2011 og 20.08.2011. 
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ØKONOMI  

Regnskapet bærer preg av at tre av kontorets seks stillinger ble fornyet og 

vikarbruken har vært stor. Det har vært perioder uten tilsetting. Det har vært et stort 

arbeidspress på øvrige ansatte. Gjennom permisjoner og praktikantordning ved 

ekspedisjonen har kontoret spart lønnsutgifter. Husleie til Meierigården har ikke økt i 

2011. Skedsmo kommune har i henhold til avtalen mellom RKL-kommunene, med 

virkning fra og med 2010 krevd kompensert tjenester de utfører for 

kontoret(administrasjonsutgifter), i første rekke IT-tjeneste, tjeneste innen 

sentralbord og arkiv/post.  

 

Regnskapet for kontoret viser at kontoret avsetter kr 501 873 (mot kr 97 080 og 2010 

og kr 220 875 i 2009) til ”ikke disponert avsetning” (konto 25615900). Av dette 

beløpet representerer ca. kr 41 000 et overskudd i prosjektaktiviteten (se vedlegg). I 

tillegg har Skedsmo betalt for både 2010 og 2011 tjenester (viltnemnd og 

pilegrimsledprosjektet). Arkivtjeneste og renholdstjenester er ikke fakturert på 

regnskapet i 2011 (anslått til ca kr 80 000 – 100 000). Det er et mindreforbruk av 

lønnsmidler på ca kr 138 000. Samtidig har refusjon av sykepenger og sykemelding 

uten å ha tilsatt en ny person i hele perioden resultert i overskudd. (Praktikant nyttet i 

deler av perioden.) 

 
Tabell 2: Regnskap og budsjett for 2010 og 2011 

 
 

På konto for ikke disponerte midler er det kr 1 742 288 (kr 1 240 415 i 2010, kr 

1 143 335 i 2009) (konto 25615900) ved slutten av 2011. Av disse midlene skal det 

benyttes kr 700 000 til en finansiering av prosjektrelaterte oppgaver i kommunene 

innen kulturlandskap og miljøvernoppgaver i 2012 (jf Landbrukets tiltaksstrategier 

2009-2012).  

  

Områdetiltaksprosjektene ble sluttutbetalt i 2004. Dette har sammen med egne 

avsatte midler gitt samlet sum av udisponerte prosjektrelaterte midler på  

kr 249 106 (kr 301 680 i 2010, kr 331 700 i 2009). De midlene som er tilbake nå, 

knyttes til egne avsatte midler og overskudd av tidligere avsluttede prosjekter som 

skal nyttes innen fagområde kulturlandskap og miljøvern.  

 

RKL har ytt tjenester gjennom prosjekter og betalingsformidling; kartabonnement 

Oslo, utleie av kontorlokaler, skogforvaltning Lørenskog, viltnemndsekretariat 

Skedsmo, pilegrimsled Skedsmo, prosjekt Sørkedalen skjøtselsplan og prosjekt 

 

Regnskap 

2010

Revidert 

Budsjett 

2010

Regnskap 

2011

Revidert 

Budsjett 

2011

Opprinn. 

budsjett 

2011
Lønn 3 221 184 3 051 870 2 823 210 2 961 820 2 903 000

Driftsutgifter inkl mva 1 564 693 1 808 580 1 834 122 2 011 700 2 117 000

Brutto drift 4 785 877 4 860 450 4 657 332 4 973 520 5 020 000

Ikke disponerte midler  - Avsatt 290 963 0 529 670 0 0

SUM utg 5 076 840 4 860 450 5 187 003 4 973 520 5 020 000

REFUSJON KOMM -3 335 052 -3 255 200 -3 679 450 -3 706 000 -3 760 000

ANDRE INNTEKTER -1 517 885 -1 220 980 -1 427 381 -1 081 000 -1 104 000

Ikke disponerte midler - Bruk -193 883 -445 970 -27 797 0 -156 000

Bundne midler - Bruk -30 020 61 700 -52 374 -185 520 0

Inntekt -5 076 840 -4 860 450 -5 187 003 -4 972 520 -5 020 000
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skogkulturskjøtsel. I prosjektene har prosjektmedarbeider, landbrukssjef, 

skogkonsulent, jordbrukssjef og sekretær jobbet.  
 

Tabell 3: Oversikt over overskudd fra tidligere års prosjekt og kommunalt avsatte midler i Lørenskog 

og forbruk i 2011 (konto 25115900)  

  
Overskudd 
2010 

forbruk 
2011 

Overført 
2012 

Områdetiltak Lørenskog 46 643 
 

46 643 

Prosjekt ren bekk Nittedal og Skedsmo 70 359 
 

70 359 

Fysiske rensetiltak i Lørenskog 152 953 
 

152 953 

Rest som ikke er lokalisert til prosjekt før 2009 11 725 
 

11 725 

    Prosjekt Skogkultur 0 50 724 -50 724 
Prosjekt 2010 Bioenergi og kompetanse, andel 
Lørenskog 0 

  Prosjekt 2010 Skjøtselsplan ravine i Lørenskog 20 000 1 651 18 349 

SUM 301 680 52 374 249 106 
 

 

 

PLANARBEID M.M.  

 

Landbrukskontoret har med hjemmel i kommunenes delegerte myndighet i jord-, 

skog-, konsesjons-, odels-, forpaktnings- og forurensningsloven (jordbruksdelen 

av forskriftene), foretatt en rekke vedtak og levert forslag til vedtak i politiske utvalg. 

I tillegg har kontoret i saker som gjelder LNF-områder, gitt uttalelser i forbindelse 

med byggesaker og reguleringsplansaker. 

 

Rammene som ligger til grunn for sakshåndtering ved landbrukskontoret er 

kommunenes kommuneplaner. Alle kommunene har en konsekvent og forutsigbar 

håndtering av fradelingssøknader til boligformål, noe som gjør det enklere å ha en 

fullført saksbehandling både etter jordlov og etter plan- og bygningslov. 

 

 

Figur 2Frie kyr hos Berg i Skedsmo 
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Konsesjonssøknadene har blitt vurdert i forhold til at prisene på gårdsbruk i 

området fortsatt følger statlig landbrukspolitikk – landbruk har en lavere avkastning 

og arealene i dette området har ingen annen alternativ verdi så lenge 

kommuneplanen sier noe annet. Flere søkere har vansker med kompetansekravet i 

loven og det er derfor gitt vedtak med vilkår om at miljøplan trinn 1 og driftsplan blir 

utarbeidet.  

 

Landbrukets tilskuddssystem (SMIL og NMSK) har også bidratt til at RKL er brukt 

som tilrettelegger for løsning omkring arealbruk der friluftsinteresser står sterkt. 

 

Forståelsen av aktiviteten landbruk er gitt en ny forståelse i forhold til plan- og 

bygningsloven, med rundskriv «Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss».  

Etablering av tilleggsnæringer til landbruket er ment å skulle bli lettere i forhold til 

offentlig myndighet. I denne regionen av landet har dette dreid seg om enklere 

saksbehandling omkring reiseliv og inn- på- tunet aktivitet, for eksempel ridehall.  

 

Dette har også ført til at jordlovens virkeområde er noe redusert. Likevel er det 

behov for å undersøke bygningenes og tunenes utforming sett inn i 

landskapskarakteren. Landbrukskontorets rolle har vært å få tiltakshaver inn i en 

prosess hvor estetiske hensyn også blir ivaretatt på landbrukets bygninger. 

 

Faglig samhandling med kommunene skjer gjennom LNF-forum som består av 

miljøvernleder, plansjef, bygningssjef, kulturfaglig medarbeider og landbruksjef. 

Dette gjelder tre av kommunene. I tillegg er det LNF-forum i samarbeid med 

Bymiljøetaten. Landbrukssjefen deltar også i andre koordinerende utvalg hvor flere 

fagområder er representert. 

 

De to siste snørike vintrene har også medført arealforespørsel om snødeponi. 

Drøfting i LNF-forum har avklart i flere kommuner at midlertidig snødeponi 

omsøkes etter jordloven, men at det blir krevd reguleringsplan utover dette. 

 

 

 

Kommuneplanrullering og landbruksplan i Lørenskog 

 

Lørenskog kommune vedtok landbruksplanen i 

2007. Planen skal ivareta landbrukspolitikk lokalt – 

miljøvern, friluftsliv, arealpolitikk, tilleggsnæringer 

og tradisjonelt landbruk. Kommunen skal opprette et 

fond for å sikre drivverdig landbruk og skjøtsel 

innenfor Lørenskog Grønne sentrum og Losbydalen 

spesialområde.  

 

Kommunen har i kommuneplanen vedtatt den 9. Mai 

2007, fastholdt sin fortettingspolitikk og har ikke 

ønsket utbygging i LNF-områder. En effektiv bruk 

av arealer avsatt til bolig skal sørge for vern av 

resterende jordbruksareal.  

 

OBOS stevnet Lørenskog kommune for den 

omdisponerte (av kommuneplan) del av Lysås gård 

på 450 daa fra utbyggingsområde til LNF-område. Kommunen vant saken i 
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tingretten, mens anken til lagmannsretten førte til forlik. I forliket 2011 må 

Lørenskog kommune betale kr 1,35 mill. mens omdisponeringen blir stående.  

 

 

Kommuneplanrullering og landbruksplan i Rælingen 

 

Rælingen vedtok sin nye kommuneplan i 

2007. Langsiktige grenser for landbruket ble 

inntegnet og innarbeidet i plandokumentet. 

Disse grensene har markert ønsket utvikling 

for tre tettsteder på lang sikt. Ønsket om en 

stor utvikling innenfor Marka har imidlertid 

fått stor motstand.  

Kommunedelplan Landbruk ble vedtatt i 2007. 

Med dette har Rælingen fått en lokal nærings- 

og miljøpolitikk i forhold til landbruk.  Det vil 

være en restriktiv holdning til bygging av 

kårbolig uten at det foreligger en aktiv 

driftsplan. Med landbruksplanen ble det laget 

retningslinjer for arealsaker og skogbruk. I 

dette ligger også en innskjerpelse i forhold til 

kjøreskader. Kommunen vil også gjøre markaforskriften gjeldende for skog utenfor 

Marka gjennom en lokal forskrift som gjør all hogst meldepliktig. 

Landbruksplanen skal være bindeleddet til Landbrukets tiltaksstrategier og er en 

kommunal tiltaksplan for næringsutvikling. Det er etter dette bl.a. utredet ridestier 

for å avklare interessekonflikter mellom næring og friluftsinteresser.  

 

 

 

 

 

 

Områder i Oslo  

 

Oslo har de siste fem år startet arbeidet med en 

gjennomgang av kultur- og landskapsverdier i 

Sørkedalen. I 2005 utarbeidet RKL Notat om 

gjengroing med mer i Sørkedalen. I 2007 ble en 

evalueringsrapport utarbeidet for Sørkedalen 

for å drøfte resultatet Disposisjonsplan for 

Sørkedalen (vedtatt 22.011986), og for å 

vurdere behovet for en bevaringsplan for 

verneverdier i Sørkedalen. Bakgrunnsmaterialet 

er delrapporter: Delrapport om kulturverdier i 

Sørkedalen, Delrapport om naturverdier i 

Sørkedalen og Delrapport om landbruk i 

Sørkedalen. I 2008 vedtok Bystyret at byrådet 

skulle legge fram en skjøtselsplan for 

ivaretakelse av kulturlandskapet i Sørkedalen. 
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(Sørkedalen – evaluering av bebyggelse og vurdering av verneverdier) RKL 

utarbeidet i 2010 et eget notat om åpning av kulturlandskapet (se eget kapittel). 

Forprosjekt om skjøtselsplan for Sørkedalen ble gjennomført i 2011 med kartlegging 

og forslag til gjennomføring av hovedprosjektet. Skjøtselsplanen er en integrert del 

av kommunedelplan Sørkedalselva. 

 

RKL deltar i referansegruppe og styringsgruppe for Bekkelaget vannområdet og i 

referansegrupper for samferdselsetatens prosjekt om traseer for gang og sykkelvei i 

Sørkedalen. I sistnevnte referansegruppa deltar også representanter for utredningen 

av trasé for vannledning Langlivannet-Maridalsvannet, og kommunedelplan for 

Sørkedalselva. 

For Bygdøy er det sluttført et arbeid med kulturmiljøfredning. RKL har deltatt i 

prosessen sammen med kommunen forøvrig. 

Byrådet har bestemt at gjeldende Grøntplan for Oslo fra 1993 skal revideres. En ny 

kommunedelplan for grønnstruktur i byggesonen har vært til høring. Det er 

utfordringer knyttet til de dyrkede arealer eller skogarealer innenfor byggesonen mot 

Østmarka, som eksempel Nordre Lindeberg og de teiger de leier i området. RKL 

utarbeidet i 2009 et eget høringsnotat til forslagene. Til de særskilt foreslåtte planene 

for Alnaelva har også RKL gitt høringsuttalelse. 

 

Skedsmo i kommuneplanrullering 

 

Skedsmo kommune har i den gjeldende arealplanen understreket et langsiktig vern 

av landskapets ”Åpne arealer”. En viktig del av dette har vært politikkutforming om 

de ”Åpne arealer”. Temaplanen med samme tittel har sammenstilt dyrkbarhet for 

korn, naturtyperegistreringer, kulturlandskapsvurderinger og viktige kulturminner. 

Landbrukets tiltaksstrategier er også innarbeidet i dokumentet. Det er et ønske om å 

utarbeide skjøtselsplaner for Farseggen i de ”åpne arealer”.  

 

Med temaplanen ble kommuneplanen fra 2006 endret for å ta hensyn under 

arealdisponeringen. Kommuneplanen vedtatt i 2011 har vedtatt hensynssoner 

innenfor LNF-områder hvor temaplaner fagområder er rådende. T.d. er det 

hensynssoner med særlig hensyn til landbruk, friluftsliv, landskap, natur- og 

kulturmiljø (samlesone, tidligere høy prioriterte LNF - områder) hvor det ikke skal 

gjøres inngrep som forringer kvalitetene til jordvern, biologisk mangfold, frilufts 

og/eller kulturlandskapet. 

 

RKL deltok også i 2011 i prosjektet skjøtselplan for arealer inntil Leirelva. Prosjektet 

skal primært drøfte naturhensyn i kantsonen langs vassdraget. 

 

Skedsmo er i gang med ny kommuneplan. RKL deltar i arbeidsgruppen for den nye 

planen. I forbindelse med planen vedtatt 2011 er det iverksatt arbeid med grøntplan 

implementert i kommuneplanen.  

 

 

Kommuneplanrullering i Nittedal og landbruksplan 

 

Nittedal har kommuneplan fra 2009. Arealutviklingen har gitt spredte og 

fragmenterte tettsteder. I de kommende planperiodene vil en mer konsentrert 
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tettstedsutvikling ha prioritet for å utvikle mer helhetlige og komplette steder, særlig 

ved Mo gård. Landbrukskontoret deltar i kommunedelplan for sentrumsutvikling.  

Nittedal særmerker seg med mange bedrifter med tilknytning til landbrukets 

driftsbygninger, flere med mange ansatte. Denne egenskapen har historisk bakgrunn 

i tilleggsnæringer utspunnet fra landbruket.  

 

 

 

Figur 3Beitearealer, Glosli i Nittdal 

  

 

Landbruksplanen fra 2010 innebærer en styrking av landbruket, satsing på bioenergi 

og tilrettelegge for stier langs Nitelva. I 2011 er det klargjort for prosjektet miljø og 

landskap i 2012.  

 

 

 

Arbeid med klima og energiplaner 
 

Rælingen kommune sin Energi- og klimaplan for perioden 2009-2020 ble vedtatt i 

kommunestyret 09.12.09. Denne planen går hovedsakelig på hvilke tiltak kommunen 

skal iverksette for å redusere utslipp fra kommunal virksomhet.  

 

Kommunedelplan for klima og energi i Lørenskog kommune 2010-2014 ble vedtatt 

av kommunestyret 03.02.10. Planen skal bidra til effektiv ressursbruk i kommunen, 

og gi kommunen større innvirkning på prioriteringer og tiltak i lokalsamfunnet. 

Planen har et eget handlingsprogram for landbruk. Planen finnes på Lørenskog 

kommune sine hjemmesider. 
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Reguleringsplaner og byggesaker (PBY-uttalelser) 

 

Landbrukskontoret har i løpet av året gitt uttalelser til reguleringsplaner i eller inntil 

LNF-områder. Uttalelsene tar opp emner som boforhold, og muligheten for å drive 

jord- og skogbruk i fremtiden inntil planområdets avgrensning. Det er en utfordring å 

få prioritert ressurser ved kontoret som kan følge opp den store mengden planer det 

er innenfor våre kommuner.  

 

En stadig viktigere del av byggesaker er uttalelser i forhold bruksendring av 

eksisterende bygg på gården, og å sette opp nye driftsbygninger. Utformingen av 

fasade og plasseringen av bygg i forhold til estetikk i landskapet er viktig i bynært 

område. 

 

Landbrukskontorets lovsaker 

 

Landbrukskontoret har hatt 98 saker til behandling etter de lover og forskrifter hvor 

kontoret er delegert myndighet. Det store tallet for diverse saker i Oslo skyldes stort 

sett PBY-uttalelser angående markalovbegrensninger i Oslo. 

 
Tabell 4: Antall lovsaker behandlet ved landbrukskontoret.  

  Lørenskog Nittedal Oslo Rælingen Skedsmo                   SUM 

Jordlovsaker
1 

1 5 3 2 3 14 

Konsesjonssak 0 4 1 1 4 10 

       

Fritak for bo-        

og driveplikt 0 2 0 0 6 8 

       

Skogloven
2
 0 1 1 0 1 3 

       

Diverse
3
 5 7 39 3 9 63 

Sum 6 19 44 6 23 98 
1.) Unntatt behandling av saker relatert til økonomiske tilskuddsordninger etter egne forskrifter (SMIL 

m.fl.), se vedlegg. 

2.) Unntatt behandling av hogstplaner og hogstmeldinger etter Markaforskriften, se tabell i vedlegg. 

3.) Plan- og bygningssaker til uttalelse, bakkeplaneringsvedtak, slamvedtak 

 

 

Markaloven 

 

Markaloven trådte i kraft 01.09.09.  

 

Om formålet med markaloven står det i lovteksten at den skal "fremme og 

tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas 

grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med 

kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål." 

 

Skogbruket reguleres gjennom skogbruksloven med forskrifter. Markaforskriften 

etter skogbruksloven skal gjennomgås, blant annet i lys av regjeringens 

markapolitikk. Landbrukstiltak er unntatt fra byggeforbudet, men skal vurderes opp 

mot markalovens formål. I henhold til markaloven er bygge- og anleggstiltak forbudt 

i Marka.  
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Områder i Marka som har særskilt verdi for 

friluftsliv kan vernes (eventyrskog). I 2011 

startet fylkesmannen en prosess avklaring av 

metoder for utvelgelse og etterspurte 

kommunene for innspill til slike områder. 

Inntil avklaring om mulig vern av områdene, 

er det ikke gitt tillatelser til hogst i dem. 

 

Anleggelse av nye stier og løyper krever 

tillatelse etter markaloven fra den eller de 

kommuner som sti/løype ligger i. For større 

nye løyper kreves det også at blir utarbeidet 

reguleringsplan for tiltaket. Etablering av 

ridestier er til nå forstått som 

reguleringsplanpliktig. De store 

omkostningene dette arbeidet har, har ført til 

at det ikke jobbes med ridestier innenfor 

Marka. 

 

 

Konsekvensene markaloven vil få for landbruket i Marka er fortsatt noe usikre, da 

loven er ny og trenger noe tid på å gå seg til.  

 

Naturmangfoldloven 

 

Naturmangfoldloven ble vedtatt i juli 2009, og er den viktigste loven som er laget om 

natur i Norge. Lovens formål er definert i § 1 som at naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 

bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 

kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 

 

Det stilles i § 7 helt konkrete krav ved offentlig beslutningstaking når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

skal fremgå av vedtaket.  

 

Godkjenning av hogster i Marka gis med hjemmel i Markaforskriften, men skal i 

tillegg vurderes etter de miljøfaglige prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven.  

 

Konsekvensene av ny lov er i all hovedsak begrenset til økt arbeidsmengde for 

saksbehandlere i saker knyttet til foryngelseshogst innenfor Markas grenser. 

Denne loven får også innvirkning på jordlovsbehandling av omdisponeringssaker. 

Mal og rutiner er utarbeidet i 2011. 

 

 

Beredskapsplan for landbruk  

 

Beredskapsplanen (2006) omfatter ulike typer kriser, og hvordan kommunene tar 

ansvar overfor landbruk i en stor samfunnskrise, eller hvor landbruk blir spesielt 

skadelidende. Det tas opp 8 scenarier som Regionkontor landbruk selv anser kan 

inntreffe. Beredskapsansvarlige i hver kommune samt Beredskapsetaten i Oslo er 

BEREDSKAPSPLAN FOR LANDBRUK 
i kommunene  

Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo  
 

 
 

KRISER I LANDBRUKSOMRÅDER,  

OG  

REGIONKONTOR LANDBRUK SIN ROLLE I KOMMUNENE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lillestrøm 09.01.2007 

 

 

Regionkontor Landbruk 

Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo 
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kontaktpunkt mellom RKL og kommunen. Planen er innarbeidet i administrasjonens 

øvrige beredskapsplaner. Planens vedleggsdel om aktive gårdsbruk blir fornyet hvert 

år. 

 

Landbruksmeldingen 

I desember 2011 ble Regjeringens landbruksmelding oversendt Stortinget, Meld. St. 

9 (2011-2012). Meldingen tar opp forhold som er viktige element landets 

landbrukspolitikk. To viktige forhold av dette gjelder kommunene; jordvern i 

arealplan og kompetanse i næringa.  

 

Det er i samband med nye produksjonsmål for landbruket at jordvernet er viktig. I 

løpet perioden fram til 2030 vil befolkningen i Norge øke med 20 % og regjeringen 

synes at matproduksjonen skal økes tilsvarende. Dette vil bl.a. gi nye utfordringer for 

arealbruk fordi de bynære områdene skal ta i mot den vesentligste del av 

befolkningsveksten, 300.000 nye personer til hovedstadsregionen. 

 

Kompetansemålsetting settes i lys av generasjonsskifte i landbruket og å finne et 

grunnlag for utvikling av landbruksnæringa. Landbruksmeldinga gir kommunene en 

oppgave av å verdsette naturforvaltning høyt som yrkesvalg. Det gir kvalitet i 

produksjon og produkt og tar ut de samfunnsmessige mål for næringen. I bynære 

områder er det et arbeidsmarked utenfor landbruket som avgjør om gårdsbruket blir 

leid ut og får en annen type skjøtsel enn tidligere.  

 

I de siste 10 årene er våre kommuner blitt tydeligere mer grasdominert område enn 

kornområde sammenlignet med distriktskommunen Nes på Romerike som har 

minket på både gras og korn. Helt spesielt er det at Oslo i motsetning til de andre 

kommunene har fått flere gårdbrukere som driver med grasproduksjon. En naturlig 

forklaring er interessen for å drive med hest og ridning i bynære strøk. 

 

 

 

Figur 3: Prosent endring fra 2001 til 2011 for grovfor og korn i kommunene 
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SKOGBRUKSFORVALTNINGEN  

 

Landbrukskontoret er delegert ansvar for saksbehandling og tilsyn etter 

skogbrukslova med tilhørende forskrifter. Kontoret har videre forvaltet de løpende 

oppgavene i forhold til skogfond og tilskuddsordninger. Forvaltning etter 

Markaforskriften, bl.a. søknader om hogst og veibygging, er en av oppgavene som 

krever stor oppmerksomhet. Noen enkeltsaker er vanskelige og krever mye arbeid. 

Vi valgte i år også å opprettholde et nettsted for innsyn i hogstmeldinger 

(www.markaportalen.no). 

 

I det daglige ytes det også service 

overfor brukere som har 

skogbruksfaglige spørsmål; evt. 

spørsmål om eiendomsgrenser, ønske 

om kart etc. I tillegg utfører kontoret 

flere årlige overvåknings- og 

kontrolloppgaver i regi av bl.a. 

fylkesmannen, skogfrøverket og SSB. 

Landbrukskontoret blir ofte involvert i 

prosjekter i andre offentlige etater eller 

skogeierforening, som viser til 

innhenting av statistikk eller 

arealopplysninger i kommunen.  

Fra og med 2010, har Naturmangfoldloven vært en del av regionkontorets 

saksbehandling av hogstmeldinger. Bruken og fortolkningen av lovverket har også i 

2011 vært under diskusjon og utvikling. Det foreløpige resultatet av dette er at alle 

hogstmeldinger nå i tillegg til markaforskriften, også vurderes opp mot de 

miljøfaglige prinsippene i naturmangfoldloven. Dette innebærer at saksbehandlingen 

av hogstmeldinger har blitt mer tidkrevende og omstendig, og har i 2011 beslaglagt 

en stor del av kapasiteten ved regionkontoret.  

Også i 2011 gjennomførte RKL et skogkulturprosjekt der målet var å øke 

skogkultur-aktiviteten blant skogeierne i regionen. Vi ønsket også at en større andel 

av skogeierne skulle dra nytte av både skogfond og NMSK-midler. I 2011 ble totalt 5 

935 daa ungskogpleiet. Dette er en markant økning fra 2010, da det bare gjennomført 

tiltak på 585 daa. Den store aktiviteten i 2011 vitner om at potensialet for økt 

skogkultur er stort, og viser også hvilke resultater som kan oppnås ved målrettet 

innsats. Den prosjektbaserte innsatsen på skogkultur vil bli videreført også i 2012.   

 

Skogressursen  

 

Hogstkvantumet var på ca 70 920 m
3
 i 2011 og utgjør en bruttoverdi på om lag kr 22 

mill. Dette er en økning på ca 4000 m
3
 i forhold til 2010. 

  

Fleralderskogen som gjenstår etter overgangen til flateskogbruket på 50-tallet er nå i 

hovedsak hogd og forynget på nytt. For mange eiendommer er det lite gammel skog 

igjen, samtidig som interesse og kunnskap om skogbruk har dalt. Relativt lite 

økonomisk utbytte i forhold til annen inntjeningsmulighet, men også 

restriksjonsnivået, kan ha dempet fokus på å bruke tid på egen skog.  

 

 

Foto: Jørn-R. Follum Foto: Jørn-R. Follum 

Figur 4 Steinsbråtan ved Losby i Lørenskog 

http://www.markaportalen.no/
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Det er imidlertid stor tilvekst i regionen, noe som i hovedsak skyldes at et stort 

skogvolum nå er i sin mest produktive alder (hogstklasse 3 og 4). De eldste 

kulturskogene er nå i ferd med å bli hogstmodne, og volumet hogstmoden skog vil 

øke betydelig de nærmeste årene. Dette forholdet burde være mer synlig i avvirket 

volum, samtidig som det er bekymring for at økt avvirkning kommer for seint i gang. 

Bekymringen er relatert til tømmerkvalitet, helsetilstand, mulige skogskader og 

forholdet til regelverket for hogst i Marka. 

 

 

Figur 5 Forholdet mellom avvirkning og tilvekst 2011 

 

Det ble i 2011 registrert utført ungskogpleie på i underkant av 6000 daa. Dette tallet 

er noe misvisende ettersom deler av aktiviteten i Oslo ble utført i 2010, men 

innrapportert først i 2011. Det har like fullt vært en klar økning i 

ungskogpleieaktiviteten sammenlignet med foregående år. Dette kan trolig i stor grad 

tilskrives økt innsats av årets skogkulturprosjekt, sammenlignet med tidligere år.  

 

Det ble i 2011 satt ut ca 77 000 planter i regionen. Dette er en økning på ca 26 000 

planter i forhold til 2010, men fremdeles mindre enn i tideligere år. Anslaget gir 

imidlertid ikke et fullgodt bilde av situasjonen, ettersom ikke all planteaktivitet 

innrapporteres gjennom skogfondssystemet. Det er derfor rimelig å anta at det reelle 

planteantallet er betydelig høyere.    

 

Tilskudd til næringstiltak i skog  

 

Forvaltningen bygger på Landbrukets tiltaksstrategier som gjelder for alle de 5 

kommunene som kontoret forvalter (se nærmere om tiltaksstrategier under kapittel 

for miljø- og kulturminneforvaltning). Tilskuddsatsen for ungskogpleie var i 2011 på  

30 %. Vedtaksmyndighet for statstilskudd til skogsveibygging ligger hos 

fylkesmannen. Det kom ingen søknader om tilskudd til veibygging i 2011. 

 

Markaforskriften  

 

Markaforskriften skal sikre at utøvelse av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og 

utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner 

og vannforsyning. Markaforskriften har regler for de fleste vanlige skogbrukstiltak, 
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men fokus er i stor grad rettet mot 

foryngelseshogst og veibygging pga. 

meldeplikt på slike tiltak. 

Saksbehandling fordrer nær kontakt 

med skognæring, miljø- og 

kulturminneinteresser. 

 

Det er totalt behandlet 113 saker etter 

Markaforskriften hvorav alle er 

hogstmeldinger. Alle hogstmeldinger 

er administrativt behandlet. 2 

hogstmeldinger ble påklaget etter at 

godkjenning ble gitt. 

 

Store arealer i Marka ble på slutten av 

1990-tallet og begynnelsen av 2000-

tallet satt i skjermstilling. Store deler 

av disse områdene er ikke forynget 

tilfredsstillende (Skog og Landskap 

(18/2007)), samtidig som skogen 

begynner å skrante. For å begrense de 

økonomiske tapene i disse områdene og forhindre utbrudd av barkebiller, ble en del 

av skjermstillingene flatehogget i 2011. Dette var også situasjonen i 2010. 

Gjennomsnittlig flatestørrelse holder seg lavt rundt ca 15 daa (2011). Dette har den 

gjort i en årrekke. Maksimal tillatte størrelse på flatene er 50 daa på Romeriksåsen 

og 30 daa ellers innenfor Marka.  

 

Det ble i 2011 gitt tre dispensasjoner fra markaforskriftens krav til flatestørrelse. 

Samtlige av disse gjaldt skog i 

Nittedal, og var begrunnet med 

hensynet til skoghelse, og frykt for 

økning i barkbillepopulasjonen. 

Dispensasjonsmyndigheten i slike 

saker ligger hos fylkesmannen. 

 

I september arrangerte Regionkontor 

landbruk et møte for aktører i 

skognæringen (Viken Skog og Nedre 

Romerike Skogeierlag), samt 

representanter for miljøbevegelsen 

(Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus), der temaet var prosedyrer 

ved innmelding av foryngelseshogster 

etter markaforskriften. Under møtet 

fikk deltakerne fra skognæringen, 

miljøbevegelsen, og den offentlige 

forvaltningen anledning til å legge 

fram sine synspunkt og erfaringer. 

Det ble drøftet ulike problemstillinger 

i forbindelse med forskriften, og også 

pekt på mulige forbedringer i 

Figur 6 Foryngelse av skogen 

Figur 7Biologisk mangfold 
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rutinene. Møtet bidro til å klarlegge en rekke forhold rundt praktiseringen av 

markaforskriften. Et eget notat er laget fra møtet.     

 
 

JORDBRUK  

 

Regionkontor landbruk forvalter en rekke økonomiske ordninger som er hjemlet i 

jordloven. Jordbruksavtalen er hvert år sentral i å sikre ulike mål i 

landbrukspolitikken. Den viktigste og største økonomiske ordningen er 

produksjonstilskudd for areal og dyrehold. Det er også andre tilskuddsordninger for 

miljøtiltak og kulturlandskapspleie. 

 

 

Produksjonstilskuddene  
 

Søknadsrundene for 

produksjonstilskudd er hvert år 20. 

januar for tilskudd til husdyr og 

tilskudd til avløsning ferie og fritid, 

og 20. august for areal- og 

kulturlandskaps-tilskudd og tilskudd 

til husdyr. Kontoret går igjennom og 

kontrollerer den enkelte søknad, og 

godkjenner for videre behandling. 

Ca. 5 % av søkerne blir trukket ut til 

kontroll av datasystem hos 

Landbruks- og matdepartementet, og 

disse blir besøkt i felten der dyretall, 

arealbruk og miljøplan trinn 1 

kontrolleres. 

Figur 8 Familieidyll i Nittedal 

 

For å motta fullt produksjonstilskudd skal foretaket ha miljøplan trinn 1, og denne 

skal inneholde: 

 

- Kart over alt jordbruksareal foretaket disponerer med avmerkede områder 

med miljømessig viktige forhold. 

- Gjødslingsplan og sprøytejournal. 

- Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift.  

- Tiltaksplan med frist for gjennomføring av nødvendige tiltak dersom det er 

avdekt mangler ved utfylling av sjekkliste. 

 

Ved manglende eller mangelfull miljøplan foretas en reduksjon i tilskuddet. 

Landbrukskontoret foretok i 2011 trekk for 4 foretak som ikke hadde godkjent 

miljøplan. 

De 240 søknadene om produksjonstilskudd i 2011 gir ca. kr 24,3 mill. i inntekter til 

landbruket i regionen. 
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Erstatning ved klimabetinget avlingsskade  

 

I 2011 var det vått vær store deler av sommeren og tidlig høst, noe som ga 

vanskelige forhold for innhøsting. Kontoret mottok totalt 17 søknader om erstatning 

for avlingssvikt på grunn av klimabetingede skader. Erstatning kan gis for svikt i 

avlingsmengde på mer enn 30 % av gjennomsnittsnittsavling. Den vanskelige høsten 

ga også dårlig kvalitet på innhøstet korn, men kvalitetsforringelse dekkes ikke av 

erstatningsordningene.  

 

Praktikantordning for rekruttering  

 

Formålet med praktikantordningen er å bidra til å sikre rekruttering til landbruket og 

landbruksrelaterte næringer. Gjennom BU-midler kan staten yte økonomisk støtte til 

å lønne praktikanter, dersom forholdene ligger til rette for det. Praktikantene er i 

aldersgruppen 16 – 30 år, og praksisperioden varer fra 6 – 12 måneder. En 

gårdbruker har skaffet seg praktikanter i 2011, og fått støtte fra BU-midler til dette 

formålet.  

 

Velferdsordninger i landbruket  

 

Landbrukskontoret forvalter tre ordninger. To av ordningene, avløserhjelp til ferie og 

fritid og avløserhjelp i forbindelse med sykdom og svangerskap, er i hovedsak 

benyttet av husdyrprodusenter. Også planteprodusenter kan søke tilskudd til 

avløsning med sykdom dersom de rammes av sykdom under onne-arbeidet. En tredje 

ordning er tidligpensjon for landbruket, dette er en ordning for brukere over 62 år, 

som skal bidra til å lette og fremskynde generasjonsoverganger i næringa.  

Det var totalt 47 søknader om avløserhjelp til ferie og fritid i 2011, dette var 7 

mindre enn i fjor. For refusjon av avløserutgifter ved sykdom var det totalt 4 

søknader i 2011.  Det har vært 1 søknad om tidligpensjon for landbruket i 2011.  

 

Ajourhold av markslag  

 

Landbrukskontoret gjennomførte befaringer, og arbeidet med oppdateringer av 

gårdskart for kommunene Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo i 2007 og 

2008. De oppdaterte kartene er tilgjengelig for gårdbrukeren på Skog og Landskap 

sine hjemmesider. Oslo kommune har ikke fått fullført 2. gangs jordregister, og 

Statens Landbruksforvaltning lastet inn data fra 1. gangs jordregister til 

landbruksregisteret i 2009. Landbrukskontoret gjennomførte i 2009 befaringer og 

utarbeidet manuskart på papir for oppretting av markslag i Oslo. Det foregår et 

kontinuerlig arbeid med vedlikehold av markslagskart, og i 2011 ble det oversendt 

oppdateringer i markslag for Nittedal og Skedsmo. 
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MILJØ - OG KULTURMINNEFORVALTNING  

 

 

Figur 9 Grasdekt vannvei i dråg i havreåker ved Hellerud i Skedsmo 

 

Landbrukskontoret har i jord- og skoglovssammenheng ansvar for samfunnets 

helhetsvurderinger av næringsinteresser og miljø- og kulturminneinteresser. Dette 

innebærer nært samarbeid med miljøvernansvarlige og kulturminneansvarlige i 

kommune og fylkeskommune. 

 

Det er mange kvaliteter knyttet til miljø- og kulturminneinteresser innenfor våre 

landbruksarealer. Kontoret har således et stort ansvar for å ivareta samfunnsgoder 

knyttet til dette. Kontoret sendte i 2011 ut tre infoskriv til alle grunneiere og bønder i 

regionen for å heve blant annet miljøkompetansen.  

 

Næringsforum er også en del av infoarbeidet, samtidig som det koordinerer 

aktiviteten.  Rådet består av lederne i faglagene i regionen, skogeierlaget og 

landbrukskontoret. I 2011 ble det ikke avholdt Næringsforum. 

 

Arbeidet med miljø- og kulturminneforvaltning i skog er særlig forankret i 

Markaforskriften. Saksbehandling etter Markaforskriften er nærmere omtalt i kapittel 

om skogforvaltning over. 

 

 

Miljø- og kulturminneregistreringer  

 

Viktige områder for biologisk mangfold er ferdig registrert i kommunene.  

Komplette data i aggregert form for Lørenskog, Oslo, Rælingen og Skedsmo 

foreligger nå i den nasjonale naturbasen på internett, samt i Skog og Landskaps 

karttjeneste Kilden.  

Det foreligger viltregistreringer i alle kommuner, men det er bare registreringene i 

Nittedal og Oslo som er sendt skogeier. Registreringene vil bli innarbeidet i de nye 

skogbruksplanene i de resterende kommunene. 
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Områdevise kulturminneregistreringer i skog foreligger i varierende utstrekning for 

samtlige kommuner i regionen. I forbindelse med områdetaksten i Skedsmo, 

Rælingen og Lørenskog er det gjennomført GPS-kartfesting og ajourhold/supplering 

av alle fornminner i skog. Resultatene fra registreringene er levert kommunen i 

papirform, og er ellers innarbeidet i Riksantikvarens innsynsløsing på nett. Prosjektet 

er gjennomført og finansiert av fylkeskommunen i samarbeid med RKL. 

 

 

Tilskuddsforvaltning/Tiltaksstrategier  

 

Landbrukets tiltaksstrategier for 

kommunene og Regionalt Miljøprogram 

for Oslo og Akershus legger grunnlaget 

for kontorets tilskuddsforvaltning. I 2008 

ble både landbrukets tiltaksstrategier og 

Regionalt Miljøprogram revidert for en 

ny planperiode (2009-2012). 

 

De lokale midlene fordeles etter en 

saksbehandling og råd fra Regionalt råd 

for næring, miljø og kultur i Landbruket 

(RL-rådet). De som er med i denne 

gruppa er foruten landbrukssjef, 

jordbrukssjef og skogbrukssjef; en 

representant fra bondelagene i hver 

kommune, en fra småbrukerlagene i 

regionen og en representant fra hver av 

kommunene (miljøvernleder, 

landskapsarkitekt, kulturansvarlig eller 

lignende).  

 

 

I 2011 var disse med i gruppa: 

 

 Jens Kr. Hauglid (Skedsmo bondelag) 

 Håkon Haarde/Bodil Boasson (Nittedal bondelag) 

 Ole Haug (Lørenskog landbruksforening) 

 Vigdis Lindmark Smith (Rælingen landbrukslag) 

 Jon Ivar Bakke (Oslo og Aker bondelag) 

 Tore Berger (Sørkedalen Bonde- og småbrukarlag) 

 Tom Erling Aamodt (Nedre Romerike Skogeierlag) 

 Rune Winum (Nittedal kommune) 

 Thor Sandness/Hege Cecilie Ludvigsen (Skedsmo kommune) 

 Kari Westgaard Berg (Lørenskog kommune) 

 Jan Olav Nybo (Oslo kommune) 

 Tom Bengtson (Rælingen kommune) 
 

 

 

 Figur 10 Rydding av beite mot Nordre Øyern, Rælingen 
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Tilskudd til miljøtiltak i skog  

 

Det kan søkes om tilskudd for tiltak i skog som er viktig for biologisk mangfold, 

friluftsliv, landskap og kulturminner. Dette er en ordning for å avhjelpe skogeiere 

som blir økonomisk berørt av å ivareta eller utvikle miljøverdier. Ordningen gir 

kommunen mulighet til midlertidig sikring av miljøverdier uten bruk av egne midler.   

 

Landbrukskontorets erfaring er at skogeierne trenger hjelp for å komme i posisjon til 

å søke. Tiltak innen friluftsliv, landskap og kulturminner, er spesielt lite kjent.  

 

Det ble ikke bevilget tilskudd til miljøtiltak i skog i 2011. Regionkontor landbruk 

ønsker å jobbe for at fjorårets tilskuddsramme blir videreført, og fordelt til 

berettigede skogeiere i løpet av 2012.  

 

 

SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket  
 

SMIL-midler er kommunale midler for tiltak innen miljø- og kulturvern i landbruket. 

Søknadsfrist er to ganger i året, 15. februar og 15. september. 

 

Det kan søkes om tilskudd til:  

 

1) Forurensningstiltak:  

- utbedring av hydrotekniske anlegg for å 

hindre erosjon  

- anlegging av fangdam for å rense avrenning 

fra jordbruksarealer  

- etablere vegetasjonssone ned mot bekkene 

- bygging av høytørke for å stimulere til 

grasdyrking. 

 

 2) Kulturlandskapstiltak:  

- ivareta biologisk mangfold  

- holde gamle beiter åpne 

- tilgjengelighet – tilrettelegging for 

allmennheten 

- vern av kulturminner og 

kulturmiljøer/bygninger  

Det kan også ytes tilskudd til planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter.  

 

I 2011 var det 25 søknader om tilskudd til tiltak 

innen kulturlandskap, mens det var 13 søknader om 

tilskudd til tiltak innen forurensning. Det kom 

ingen nye søknader om tilskudd til etablering av fangdammer gjennom SMIL-

ordningen. For tiltak innen biologisk mangfold var det heller ingen SMIL-søknader i 

2011, men tiltak som gjenåpning av beitemark vil og bidra positivt for biologisk 

mangfold selv om dette faller i en annen kategori i statistikken. Det ble i 2011 ikke 

innvilget SMIL midler til planlegging av fellestiltak i regi av gårdbrukere, men det 

var i stedet mindre prosjekter i regi av og finansiert av Regionkontor Landbruk som 

ledet fram til SMIL søknader.  

 
 

 

Figur 11Fornying av kummer i 

Leiravassdraget 
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Regionalt miljøprogram (RMP)  

 

Dette er en tilskuddsordning, hvor statlige midler for Oslo og Akershus blir fordelt 

av Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter en prioritering som baserer seg på 

belastningen til de forskjellige vassdragene i de 2 fylkene. 

 

Ordningen har søknadsfrist hvert år 1. oktober. Tiltakene som inngår gjelder to 

hovedgrupper:  

 

1. Forurensning med tilskudd til endra jordarbeiding, buffersoner, gras på 

erosjonsutsatt areal, fangvekster med mer. 

2. Kulturlandskap med tilskudd til skjøtsel av kulturminner, innmarksbeite, slått 

av artsrik eng med mer.  

 

Kr 52,9 millioner ble fordelt til Oslo og Akershus i 2011. Av dette ble kr 3 547 406 

tildelt de 5 kommunene som RKL forvalter. Skedsmo kommune ble tildelt kr 1 406 

994, Nittedal kommune kr 833 934, Rælingen kommune kr 641 040, Oslo kommune 

kr 504 908 og Lørenskog kommune ble tildelt kr 160 530. Totalt 111 gårdbrukere 

søkte om tilskudd til forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak. Tiltakene gir 

betydelig reduksjon i avrenning av jord og næringsstoffer til vassdragene, og bidrar 

til å holde kulturlandskapet i god hevd. Oversikt over oppslutningen om RMP 2011 

er presentert i tabellen nedenfor.  
 

 

Figur 12Kulturlandskap i Hakadal i Nittedal 
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Tabell 5: Oversikt over oppslutning om RMP 2011 i forhold til produksjonstilskuddssøknadene fra 

20. august 2011.  

 

 LØREN-

SKOG 

NITTE-

DAL 

OSLO RÆLINGEN SKEDSMO 

Prosent 

oppslutning  

(antall 

RMP/PT 

søknader) 

46 % 

(11/21) 

67 % 

(33/49) 

67 %  

(16/24) 

74 % 

(17/23) 

70 % 

(34/49) 

Oppslutning: 

Prosentdel av 

vårkornarealet 

i stubb 

 

25% 

 

 

57% 

 

 

59% 

 

 

78% 

 

 

59% 

 

 

Det er størst oppslutning om RMP hos gårdbrukere i Rælingen både når det gjelder 

antallet som søker, og andel kornareal i stubb. Lørenskog har lavest oppslutning om 

RMP både for andel søkere og andel kornareal i stubb.  

 

 

Vannkvalitet  

 

RKL har også i 2011 deltatt i arbeidet med å bedre vannkvaliteten i vann- og 

vassdrag innenfor vårt distrikt. EUs vanndirektiv har som målsetting at alle vassdrag 

innen 2021 skal ha god økologisk og kjemisk status. Leiravassdraget og 

Sørkedalsvassdraget er med i 1. planperiode, og disse vassdragene skal oppnå målet 

om god økologisk og kjemisk status innen 2015, mens øvrige vassdrag inngår i 2. 

planperiode. RKL har vært representert i temagruppe landbruk for vannområde 

Leira-Nitelva, samt i administrativ prosjektgruppe for Bekkelagsvassdraget i Oslo. I 

Oslo deltar RKL i tillegg i drikkevannsforum, med spesielt fokus på Maridalen og 

landbruket der. 

 

 

Økologisk dyrking  

  

Arealer i økologisk planteproduksjon utgjorde 7,12 prosent av totalt jordbruksareal i 

2011 i hele distrikt. Kommunevist ligger foran Rælingen med 35,5% og Oslo 

kommune med 20% økologisk planteproduksjon av totalt jordbruksareal. De to 

kommuner har nådd regjeringens mål om 15 % areal omlagt til økologisk til 2020.  

Andelen areal i økologisk drift har økt i Oslo og Nittedal, og ifølge tabellen har det 

ikke endret seg i Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Den prosentvise økningen 

skyldes både at det økologiske arealet har økt i antall dekar, men også at det totale 

jordbruksarealet i kommunene har gått litt ned. 
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Tabell 6: Oversikt over økologisk planteproduksjon  i daa per kommune for 2011 (2010 tall i parentes) 

 LØR. NIT. OSLO RÆL. SKEDS. SUM 

Totalt 

jordbruksareal i 

drift daa* 

5 111 

(5 383) 

14 899 

(14 741) 

8 056 

(7 915) 

5 843 

(5 777) 

19 741 

(19 823) 
    53 650 

(53 639) 

Totalt økologisk 

areal i drift daa** 

0  

 

(0) 

 84  

 

(53) 

1 615  

 

(1 440) 

 2 076  

 

(2 049) 

50  

 

(50) 

3 825 

 

(3 592) 

% økologisk av 

totale 

jordbruksareal
 

0%  

  (0) 

0,56%  

(0,35) 

20%   

(18) 

35,5% 

(35,5) 

0,25%  

(0,25) 

7,12%  

(6,7) 

* Kilde: SLF, jordbruksareal i drift 2004 – 2011, rapport publisert 15.12.2011 

**Kilde: www.debio.acos.no, planteproduksjon totaloversikt for 2011, utskrivsdato 27.02.2012 

 

 

Plantevernmiddelbevis  

 

Kontoret er eksamensansvarlig for godkjenningsordningen for bruk av 

plantevernmidler i regionen. Det ble avholdt 2 eksamener på Natur videregående 

skole, der til sammen 25 deltagere fra ulike kommuner fikk bestått. I tillegg ble det 

avholdt 1 eksamen for bygdefolkets studieforbund hvor 2 deltakere fikk bestått. 

Landbrukskontoret utstedte 39 autorisasjoner for regionen. 

 

Areal- og kulturlandskapstilskudd  

 

Areal- og kulturlandskapstilskuddene stiller miljøkrav som må overholdes for å 

motta produksjonstilskudd. Foretak som mottar produksjonstilskudd kan ikke foreta 

inngrep som er av betydning for kulturlandskapet. Regelverk krever også at pløying 

nær vassdrag ikke skjer nærmere enn 2 meter. Det er ikke avdekket noen brudd på 

disse forholdene i landbrukskontorets kontroller i 2011.  

 
 

 

Beitebank  

 

 Beitebanken har vært kontorets formidling av kontakt mellom de som har beitedyr 

og har for lite beitearealer, og de som har beitemark som ligger ubrukt. Formålet er å 

forhindre gjengroing og holde gammel kulturmark i hevd. I 2008 etablerte 

fylkesmannen tilsvarende nettbasert ordning på fylkesnivå, kalt ”Beitebørsen”. Her 

kan en registrere beite, beiteplass eller beitedyr til leie eller som ønskes leid. 

Ordningen er spesielt viktig for å opprettholde beiting der SMIL midler er nyttet for 

å åpne arealer. Beitepatruljen i regi av Norges Vel er også bidragsyter til at arealer 

blir tatt i bruk, dette forutsetter imidlertid eksterne midler. Beitepatruljen er en 

organisering av bønder med husdyr som kan brukes som skjøtselsarbeidere (sau, 

storfe og geit). Spesielt er dette brukt i Oslo og Nittedal.  

 

 

Veterinærvaktordning  

 

Den kommunalt ledede veterinære vaktordning kom i stand 2009. Dette er en 

ordning som tidligere Mattilsynet hadde hånd om. Skedsmo kommune er 

vertskommune for et 7 kommune-samarbeid, ”Nye Stor-Oslo” vaktområde. Disse 

http://www.debio.acos.no/


 28 

kommunene er Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Oslo, Nittedal, Asker og Bærum. 

Skedsmo har avtale med Norges veterinærhøgskole (NVH) om vaktholdet. RKL gjør 

det administrative arbeidet og møter i Kontaktutvalget for NVH.  Det ble avholdt 2 

møter i året som gikk. Kontaktutvalget velges av RKL og bestod i 2011 av Aksel 

Klever, Jørn Onstad, Ole Tom Bø, Anne Karine Garnaas (Bærum kommune), Knut 

Samseth (Regionkontor landbruk), og 2 medlemmer fra NVH.  

 

 

Forvaltning av Skulerud skog, Lørenskog  

 

Naturstien i Skulerud er i 2011 vedlikeholdt jf avtale med Lørenskog JFF. Det er 

planlagt ridestitrasé gjennom Skulerud skog som Østmarka ridestiforeningen har 

ansvaret for å utrette. Det er håp om at dette kan løse en årelang konflikt mellom 

brukere av naturstien/stier generelt og hestebrukere i området.  

 

Det er ikke utført ungskogpleie eller foryngelseshogst i skogteigen i 2011.  

 

Det ble i slutten av mai arrangert skogsskoledager i Skulerud skog for 5. klassingene 

ved Lørenskog kommunes barneskoler. Skogselskapet i Oslo og Akershus var 

ansvarlige for arrangementet, og en representant fra Regionkontor landbruk var til 

stede denne dagen og hadde en post i barnas natursti.  En tilsvarende dag ble 

gjennomført i Rælingen. 

 

 

 

Viltnemnda i Skedsmo  

 

Regionkontor landbruk er sekretær for Viltnemnda i Skedsmo. Sekretæren forestår 

rapportering av statistikk for rådyr og elg og foreslår forvaltningspolitikk i området. 

Medlemmene i viltnemnda forestår ettersøk/avliving av vilt ved påkjørsler og ved 

henvendelser om syke/skadede dyr.  

 

 

PROSJEKTER INNEN MILJØ- OG KULTURVERN  

 

Sørkedalen Skjøtselsplan  

Prosjektet som startet opp i 2010 og ble avsluttet i 2011 har medført rapporten 

”forprosjekt skjøtselsplan i Sørkedalen – kartlegging av gjengrodd og tilplantet 

kulturmark”. 

Det ble i 2011 påbegynt og fullført arbeid med skjøtselsplan for kulturlandskapet 

med beiteareal rundt Sørkedalen kirke. Målet for skjøtselsplanen er å opprettholde 

jordbruksdrift i innmark og utmark samt husdyrbeiting, for å bevare 

kulturlandskapets særpreg, botaniske kvaliteter og kulturminner. Med bakgrunn i 

skjøtselsplanen ble det i 2011 omsøkt og innvilget SMIL-midler til tiltak med 

inngjerding og gjenåpning av beitemark rundt Sørkedalen kirke. 

Det ble i mai 2011 avholdt kurs om målrettet beitebruk, med god oppslutning fra 

gårdbrukere, inkludert flere som driver med hestehold i Sørkedalen. I november ble 
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det arrangert studietur til folkemuseet kongsgården i Oslo, hvor deltakerne ble 

orientert om hvilke verneplaner og skjøtselsplaner som foreligger på Bygdø. 

Med bakgrunn i forprosjektet og rapporten i 2010 og aktivitetene i 2011, har Oslo 

kommune bevilget midler til et hovedprosjekt om skjøtselsplan for Sørkedalen. 

 

Figur 13 Landbruk i Sørkedalen 1947 og 2008 

 

Ridestiprosjektet 2011 

En ny ridesti ble etablert i 2011 i Rælingen langs gamle kongevei. Prosjektet ble 

finansiert av SMILmidler og andre kommunale midler. Ridestiprosjektet som startet 

opp vinteren 2008 som et forprosjekt, er i løpet av 

2010 avsluttet med oppfølgingsprosjektet.  

Hovedmålet med prosjektet har vært å 

detaljplanlegge prioriterte ridestier i Lørenskog og 

Rælingen kommuner. En forutsetning har vært at 

grunneierne har akseptert trasévalget, og at det har 

blitt undertegnet en grunneieravtale.  

Ridestiene skulle bidra til å dempe konfliktnivået 

mellom turgåere og ridende ved å kanalisere de 

ridende inn på faste merka ridetraséer. 

 

 

 

Skogkulturprosjektet  

 

Etter et vellykket skogkulturprosjekt i 2009 og 2010, ønsket RKL å videreføre et 

tilsvarende prosjekt også i 2011 med samme prosjektarbeider og økonomisk ramme 

på kr 60 000. Hovedmålet skulle fortsatt være høyt fokus på ungskogpleieaktiviteten, 

slik at den opprettholdes på et akseptabelt nivå i regionen. 

Figur 10 Islandshest 
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Prosjektarbeider Gard Mjaaland har jobbet videre med oppsøkende virksomhet 

spesielt rettet mot skogeiere med høy saldo på skogfondskontoen. I tillegg ble det 

brukt utvalgskriterier som liten skogkulturaktivitet de siste 5 – 10 årene, og stort 

behov for ungskogpleie i følge de nye skogbruksplanene.  

 

Prosjektarbeidet har det siste året blitt rettet mot skogeiere i Skedsmo og Rælingen. 

Til sammen ble det avklart et areal på ca. 866 daa som har behov for ungskogpleie. 

Til sammenlikning ble det under skogkulturprosjektet i 2010 avklart totalt ca. 200 

daa i løpet av prosjektperioden. Flere av skogeierne ønsket å utføre tiltaket selv. 

Disse har fått tilsendt en oversikt med kart over hvilke bestand som trenger pleie de 

nærmeste årene.  

 

Skogkulturprosjektet har i den perioden det har pågått, gitt gode resultater i form av 

økt aktivitet. Regionkontor landbruk har erfart at det er nødvendig, og ikke minst at 

det gir gode resultater å følge opp skogeierne når det gjelder å få utført dette viktige 

arbeidet i skogen.  

Sommeren 2009 ble det som kjent levert nye skogbruksplaner til skogeierne i 

Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune. Planene gir et viktig bidrag til å øke 

fokuset på skogbruket, samtidig som det er et nødvendig arbeidsdokument for 

prosjektet.  

 

Prosjektet vil bli videreført i 2012 innenfor rammene av tidligere års budsjett. 

 

 
 

 
 

 

Kostnad

Budsjett i 

søknad

Budsjett 

korrigert Regnskap
REGULATIVLØNN (FAST LØNN) 40 200 40 200 1 170

LØNN TIL EKSTRAHJELP 0 0 35 153

ARBEIDSGIVERS ANDEL PENSJON 4 350 4 350 4 800

ARBEIDSGIVERAVGIFT 6 250 6 250 5 798

BILGODTGJØRELSE: KM INKL. PASSASJERTILLEGG 8 700 8 700 3 672

REISEUTG.: BUSS, TAXI, FLY, LEIEBIL, BOMP., PARKER 500 500 130

Ubenyttede midler overført 2012 prosjekt 0

SUM 60 000 60 000 50 724

ANDRE OVERFØRINGER FRA STATEN 30 000 30 000 0

REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE) 30 000 30 000 0

BRUK AV DISPOSISJONSFOND 0 0 50 724

SUM 60000 60000 50 724              
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Skilting av gårder i Losbydalen 

 

Landbrukets tiltaksstrategier har i sin plan for perioden 2009-2012 uttrykt ønske at 

kommunen skal jobbe med miljø og kulturlandskap.  Bakgrunn for dette er å 

videreutvikle innsatsen om kulturlandskap i Lørenskog og i særdeleshet Losbydalen 

spesialområdet og gi kunnskap til besøkende i området. 

 

Penger ble bevilget til prosjektet fra Lørenskog kommune, og en del av kostnadene 

til selve skiltene ble dekket av SMIL tilskuddsordningen (spesielle miljøtiltak i 

jordbrukets kulturlandskap).  5 søknader ble mottatt, med totalt kr 27 125,- godkjent 

i tilskudd til disse.   

 

 

NÆRINGSUTVIKLING  

 

Landbrukskontoret driver på generell basis veiledning til brukere som ønsker å 

etablere ny produksjon eller virksomhet på sine gårder.  I ulike sammenhenger bidrar 

RKL med informasjon om kurs, aktuelle støtteordninger eller formidler kontakter.  

Kontoret formidler f.eks. kurs innen bioenergi og småskala matproduksjon. RKL er 

førstelinjekontor for søknader til Innovasjon Norge (IN). 

 

Rekruttering av nye bønder 

Landbrukskontoret arrangerte i november kurs for nye bønder. Kurset ga opplæring i 

hvilke forhold som landbrukskontoret jobber med – arealspørsmål og økonomiske og 

juridiske virkemidler. Gjennom denne opplæringen kan flere generasjoner ved 

gårdsbruk delta i forkant av generasjonsskifte.  

 

Innovasjon Norge 

Satsingen ved 2 gårder i Oslo i 2011 stimulerer til å sikre næringsgrunnlaget og til å 

skape grunnlag for tilleggsnæringer. I det første eksemplet ble det investert i nytt 

husdyrrom, mens det for den andre gården i tillegg til husdyrrom også skaper sted for 

foredling av eple og sted for Inn-på-tunet aktivitet (IPT). I Nittedal og Rælingen 

synliggjøres satsingen for næringen rettet mot IPT (2 nye søknader i 2011).  

 

Nittedalsprosjekter 

Nittedal kommune har satset på Inn-på-tunet prosjekter (IPT) over en årrekke. Denne 

etterspørsel etter grønne tjenester har skapt grunnlag for investeringer på mange 

gårder. Med de grønne tjenestene tar gårdbrukere i mot vanskeligstilte i alle 

aldersgrupper.  

 

RKL er med i en ressursgruppe for et pilotprosjekt i Nittedal og Sarpsborg kalt ”Ut 

av rus – Inn-på-tunet”. Prosjektet var i 2011ledet av Jorun Larsson og Signe Dahl 

Christensen. 
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Husdyrkonsesjon 

Konsesjonsloven for husdyrhold legger premissene for størrelsen av hvert enkelt 

bruks kraftforbasert husdyrhold, for eksempel svine- og eggproduksjon. Det har ikke 

vært dispensasjonssøknad i 2011 på dette feltet. 

 

Bynært reiseliv  

 Landbrukskontoret har de senere år hatt flere henvendelser angående 

reiselivsnæring. Som en prosjektoppfølging av dette har RKL sendt Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus og Innovasjon Norge forespørsel om ny satsing på Bed and 

breakfast. I søknaden ligger et flersidig marked hvor småskala og storskala 

overnatting er tema. 8 gårdbrukere har meldt sin interesse før søknaden ble sendt inn 

og ytterligere flere har i etterkant vist interesse for å skape et nettverk for denne 

tjenesten. 

 

Figur 14 Sørkedalen Skjøtselsplangruppe på Trøndertunet (Folkemuseet) i Oslo 
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VEDLEGG – STATISTIKK OG ØKONOMI 

Økonomi 2011 ved landbrukskontoret – detaljer  
 

 

Tabell 7: Kommunale prosjekt  

 
 

 

Konto Prosjekt (T) Beløp

Budsjett-

justeringer

Rev. 

budsjett
10111 PROSJEKT LØRENSKOG - NAVNESKILTING I LOSBYDALEN 1 277,93 17 800,00 17 800,00

10910 PROSJEKT LØRENSKOG - NAVNESKILTING I LOSBYDALEN 168,87 1 900,00 1 900,00

10999 PROSJEKT LØRENSKOG - NAVNESKILTING I LOSBYDALEN 204,00 2 800,00 2 800,00

11610 PROSJEKT LØRENSKOG - NAVNESKILTING I LOSBYDALEN 0,00 5 000,00 5 000,00

19500 PROSJEKT LØRENSKOG - NAVNESKILTING I LOSBYDALEN -1 650,80 -27 500,00 -27 500,00
PROSJEKT LØRENSKOG - NAVNESKILTING I LOSBYDALEN 0,00 0,00 0,00

16900 PILGRIMSLED -14 849,65 0,00 0,00
PILGRIMSLED -14 849,65 0,00 0,00

10310 BIOENERGI OG SKOGBRUK 5 320,00 0,00 0,00

10910 BIOENERGI OG SKOGBRUK 667,23 0,00 0,00

10999 BIOENERGI OG SKOGBRUK 844,20 0,00 0,00

11151 BIOENERGI OG SKOGBRUK 240,35 0,00 0,00

14290 BIOENERGI OG SKOGBRUK 33,65 0,00 0,00

15402 BIOENERGI OG SKOGBRUK 92 894,57 0,00 0,00

17000 BIOENERGI OG SKOGBRUK -100 000,00 0,00 0,00
BIOENERGI OG SKOGBRUK 0,00 0,00 0,00

12710 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 65 625,00 0,00 0,00

17000 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET -56 250,00 0,00 0,00

19402 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET -9 375,00 0,00 0,00
REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 0,00 0,00 0,00

10111 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 31 948,00 32 000,00 32 000,00

10910 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 4 221,70 0,00 0,00

10999 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 5 099,92 0,00 0,00

13000 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 603 562,00 643 000,00 643 000,00

17090 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER -671 415,00 -713 000,00 -713 000,00
VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER -26 583,38 -38 000,00 -38 000,00

10111 SKOGKULTURPROSJEKT 1 170,40 40 200,00 40 200,00

10310 SKOGKULTURPROSJEKT 35 153,06 0,00 0,00

10910 SKOGKULTURPROSJEKT 4 799,88 4 350,00 4 350,00

10999 SKOGKULTURPROSJEKT 5 798,38 6 250,00 6 250,00

11610 SKOGKULTURPROSJEKT 3 671,90 8 700,00 8 700,00

11732 SKOGKULTURPROSJEKT 130,00 500,00 500,00

12710 SKOGKULTURPROSJEKT 30 937,00 0,00 0,00

17000 SKOGKULTURPROSJEKT -30 937,00 0,00 0,00

17090 SKOGKULTURPROSJEKT 0,00 -30 000,00 -30 000,00

17710 SKOGKULTURPROSJEKT 0,00 -30 000,00 -30 000,00

19500 SKOGKULTURPROSJEKT -50 723,62 0,00 0,00
SKOGKULTURPROSJEKT 0,00 0,00 0,00

10111 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0,00 17 000,00 17 000,00

10910 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0,00 2 040,00 2 040,00

10999 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0,00 2 720,00 2 720,00

11610 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0,00 5 000,00 5 000,00

11732 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0,00 2 000,00 2 000,00

19400 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0,00 -28 760,00 -28 760,00
PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0,00 0,00 0,00

10111 PROSJEKT SØRKEDALEN 0,00 17 000,00 17 000,00

10910 PROSJEKT SØRKEDALEN 0,00 2 040,00 2 040,00

10999 PROSJEKT SØRKEDALEN 0,00 2 720,00 2 720,00

11031 PROSJEKT SØRKEDALEN 50,00 0,00 0,00

11151 PROSJEKT SØRKEDALEN 1 014,15 0,00 0,00

11521 PROSJEKT SØRKEDALEN 13 240,00 0,00 0,00

11610 PROSJEKT SØRKEDALEN 1 138,80 5 000,00 5 000,00

11732 PROSJEKT SØRKEDALEN 52,00 2 000,00 2 000,00

11915 PROSJEKT SØRKEDALEN 2 700,00 0,00 0,00

14290 PROSJEKT SØRKEDALEN 227,35 0,00 0,00

19400 PROSJEKT SØRKEDALEN 0,00 -28 760,00 -28 760,00

19402 PROSJEKT SØRKEDALEN -18 422,30 0,00 0,00
PROSJEKT SØRKEDALEN 0,00 0,00 0,00

-41 433,03 -38 000,00 -38 000,00
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Tabell 8: Prosentvis arbeidsfordeling i mellom kommunene når fellesadministrasjon og prosjekt ikke 

er medregnet    

 
 

 

 

Skogbruksstatistikk  
 

Tabell 9: Hogstmeldinger jf Markaforskriften, eksklusiv kommunal skog 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Sørkedalen 

 

 

 

 

  

Lørenskog Oslo Rælingen Nittedal Skedsmo Sum
Arbeid 2011 11,3 26,9 28,5 12,9 20,4 100,0

Rammeavtale 14,0 29,5 20,0 13,5 23,0 100,0

    

Lørenskog Nittedal
1)

 

 

Oslo Rælingen Skedsmo Alle 

Hogstmeldinger       

 Søknader 16 44 40 16 0 115 

 Godkjent 16 43 40 16 0 114 

 
Vilkår for 

godkjenning 
16 41 38 16 0 111 

 Befart 16 43 40 16 0 113 

        

Hogstform i % av 

godkjent areal 
      

 Flate 80 94 81 80 - 87 

 Frøtre - - 3 - - 1 

 Skjerm - - 2 - - 1 

 Kant - - - - - - 

 Småflate - - 6 - - 2 

 Gjennomhogst 20 6 8 20 - 11 

        

Gj. snittlig 

flatestørrelse, dekar 
      

  Flatehogst 13 17 15 13 - 15 
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* Antall planter registrert i skogfondsystemet. Friluftsetaten og Løvenskiold har ikke registrert 

planteantall i 2010. 

 

**Prosjekter og fellestiltak i skogbruket: Skogkulturprosjektet ved RKL for alle 5 kommunene.  

 

    Lørenskog Nittedal       Oslo Rælingen Skedsmo    SUM 

Avvirkning 2011        

 Avvirkning m
3
 3 767  45 280 38 560 2 346 3 062 70 920 

 Bruttoverdi kr           1 272 317 7 780 062 10 954 000 819 105 597 144 21 422 628 

        

Skogfond   

Endringer på konto       

 

Saldo pr 

01.01.11   674 086 2 786 943 2 624 777 730 044 1 004 824   7 820 674 

 

Innbetalt 2011 

+ tilskudd 

  216 486 945 785   1 315 854 81 056  153 270   1 677 660 

 

Omsetning/ 

Benyttet 

     238 480  605 995 31 783  139 196  238 976  1 254 430  

 

Saldo pr 

31.12.11 

652 092 3 126 734 3 908 848 671 904 919 118 9 278 696 

  
      

Skogkultur, investeringer        

 

Planting stk 

 

Planting kr   

17 390   45 580  0* 11 000   3 200   77 170 

         

 

Ungskogpleie 

daa               95 1 115  4 238 142  345  5 935 

 Ungskogpl. kr 6 850  408 383    1 068 337 88 060  206 455 1 778 085 

        

        

       

Statstilskudd til 

skogkulturarbeider       
      

 

Antall 

søknader 

3 16  12  3 9  43 

 Sum kr 1 792 80 231 160 247   16 590  59 394 318 254  

       

        

Statstilskudd prosjekter 

og fellestiltak i 

skogbruket       

 

Antall 

søknader 

0 0 0 0 0 0 

  Sum kr 0 0 0 0   0 0 
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Jordbruksstatistikk  
 

Tabell 10: Antall mottatte søknader, bevilget tilskudd, eksamener og autorisasjonsbevis. Produksjonstilskudd 

jan. 2011 og aug. 2011.  

    Lørenskog Nittedal Oslo Rælingen Skedsmo SUM 
Produksjonstilskudd, 2 

søknadsomganger             

 Søknader 36 68 35 36 65 240 

 Tilskudd 2 632 946 6 4518 60 3 158 681 3 291 779 8 818 687 24 353 953 

Refusjon utgifter til avløser, 

ferie og fritid:         

 Søknader 9 13 5 8 12 47 

 Refusjonsbeløp 353 523 536 904 137 273 387 865 598 259 2 013 824 

Refusjon av avløserutgifter 

ved sykdom etc           

 Søknader 0 2 1 1 0 4 

 Tilskudd 0 48 723 54 869 17 946 0 121 538 

SMIL - Fangdammer, 

høytørke og hydrotekniske 

tiltak        

 Søknader 0 4 1 5 3 13 

 Tilskudd 0 102 609 0 171 616 285 656 559 881 

SMIL - 

Kulturlandskapsmidler og 

biologisk mangfold       

 Søknader 5 5 10 5 0 25 

 Tilskudd 27 125 164 000 581 299 238 225 0 1 010 649 

RMP - Tilskudd til 

verdifulle beitemark       

 Antall daa 0 580 411 864 841 2696 

 Tilskudd 0 145 000 102 750 216 000 210 250 674 000 

RMP - Tilskudd til ugjødsla 

innmarksbeite       

 Antall daa 129 208 353 124 221 1035 

 Tilskudd 7 740 12 480 21 180 7 440 13 260 62 100 

RMP - Tilskudd til skjøtsel 

av kulturminner        

 Antall stk 0 2 0 3 1 6 

 Tilskudd 0 1 000 0 1 500 500 3 000 

RMP - Tilskudd til verdifull 

slåttemark       

 Antall daa 1 0 10 37 0 48 

 Tilskudd 1 500 0 15 000 55 500 0 72 000 

RMP - Tilskudd til særegne 

elementer i landskapet       

 Gårdsdam (stk) 1 1 2 0 0 4 

 Åkerholme (stk) 3 5 5 7 10 30 

 Styvingstre (stk) 0 0 1 0 0 1 

 Steingjerde (meter) 0 0 770 0 0 770 

 Allè (meter) 0 220 270 99 0 589 

 Tilskudd 2 500 10 100 24 650 6 470 5 000 48 720 
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(tabellfortsettelse) Lørenskog Nittedal Oslo Rælingen Skedsmo Totalt 

RMP – Vedlikehold av 

ferdselsårer       

 Antall meter 0 730 5 200 330 0 6 260 

 Tilskudd 0 3 650 26 000 1 650 0 31 300 

RMP – Tilskudd til 

holmebeite       

 Antall dyr 0 0 0 15 0 15 

 Tilskudd 0 0 0 10 500 0 10 500 

RMP – Tilskudd til 

bevaringsverdige 

husdyrraser       

 Antall dyr 0 0 6 0 0 6 

 Tilskudd 0 0 7 200 0 0 7 200 

RMP - Tilskudd til 

ugrasharving       

 Antall daa 0 0 0 95 0 95 

 Tilskudd 0 0 0 2 850 0 2 850 

RMP - Tilskudd til endret 

jordarbeiding (Stubb, eng 

siste høsteår fangvekster, 

gras erosjonsutsatt)       

 Antall daa 1 687 8 268 2 758 3 348 12 858 28 919 

 Tilskudd 124 810 634 100 190 552 334 130 1 118 060 2 401 652 

RMP - Tilskudd til 

buffersoner       

 Antall meter 2 370 3 341 14 912 0 5 398 26 021 

 Tilskudd 15 680 22 504 110 568 0 39 884 188 636 

RMP - Tilskudd til 

grasdekte vannveier       

 Antall meter 0 850 0 0 1 900 2 750 

 Tilskudd 0 5 100 0 0 12 840 17 940 

RMP - Tilskudd til 

miljøareal       

 Antall daa 9 0 7 5 10 31 

 Tilskudd 8 300 0 7 000 5 000 7 200 27 500 

        

 SUM TILSKUDD 3 174 124  8 138 030 4 437 022 4 748 471 11 109 596 31 607243 

        

 

 

 

Plantevernmidler 
Lørenskog Nittedal Oslo Rælingen Skedsmo SUM 

 Autorisasjoner 9 1 21 1 7 39 

 Eksamener 0 0 27 0 0 27 
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Tabell 11: Fordeling av antall mottatte søknader og bevilget tilskudd til SMIL kulturlandskapstiltak  

Tema Data Lørenskog Nittedal Oslo Rælingen Skedsmo Totalt 
Biologisk mangfold 

 Søknader 0 0 0 0 0 0 

  

Sum 

bevilget 0 0 0 0 0 0 

Gammel kulturmark 

 Søknader 0 1 9 4 0 14 

  

Sum 

bevilget 0 22 000 511 299 178 975 0 712 274 

Kulturminner og  

–miljøer Søknader 0 4 1 0 0 5 

  

Sum 

bevilget 0 142 000 70 000 0 0 212 000 

Planlegging av 

fellestiltak Søknader 0 0 0 0 0 0 

  

Sum 

bevilget 0 0 0 0 0 0 

Tilgjengelighet/ 

opplevelseskvalitet Søknader 5 0 0 1 0 6 

  

Sum 

bevilget 27 125 0 0 59 250 0 86 375 

Totalt 

kulturlandskap Søknader 5 5 10 5 0 25 

 

Sum 

bevilget 27 125 164 000 581 299 238 225 0 1 010 649 

 

 

 

 


