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Tømmerpris og avvirkning 

 

Tømmerprisene for 2021 var tilbake på et høyt nivå 

etter en liten dupp i 2020. Gjennomsnittspris per 

kubikkmeter var i 2021 445 kr – opp fra 370 kr i 2020. 

Det ble avvirket i overkant av 75 000 m3 i 2021 til en 

verdi av 33,5 millioner kroner.  

  

Foto: I.M. Gjersem 
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Landbrukskontoret tilbake på kontoret 

Det er tid for å komme tilbake til fysisk 

landbrukskontor på Lørenskog hus igjen. Fram til 17. 

februar er det delvis hjemmekontor og delvis 

Lørenskog hus. Det er viktig at meteravstand gjelder 

inn til nye korona-regler er avklart. 

Ungskogpleieprosjekt – JOB:U fortsetter 

«Jobb for ungdom» eller JOB:U er et prosjekt 

utarbeidet av Skogselskapet. Prosjektets formål er å 

tilby lokal ungdom jobb i skogen. Ungdommene får 

opplæring med ryddesag og i skogkulturarbeid, og vil 

få stilling som skogsarbeidere. Prosjektet har også som 

formål å rekruttere til og opplyse om skogbruket. 

RKL og Skogselskapet i Oslo og Akershus har inngått et 

samarbeid om å fortsette et JOB:U-prosjekt for 

Lørenskog, Oslo og Rælingen sommeren 2022. Det skal 

ansettes 1 arbeidsleder som sammen med 3 

ungdommer skal utføre ungskogpleie. 

 
Fra Skogselskapets JOB:U-prosjekt i Hedmark. Foto: Torfinn 
Kringlebotn 

Med bakgrunn i kartleggingsprosjektet høsten 2020, vil 

RKL også i år kontakte skogeiere som er aktuelle for 

dette prosjektet. For skogeiere som benytter 

arbeidskraft fra JOB:U-prosjektet er det en høyere 

tilskuddssats. Har du bestander i hkl. 2, der høyden er 

1 – 5 meter, vil vi gjerne at du tar kontakt med RKL. 

RKL ønsker tips om arbeidere til JOB:U 

Vi er på utkikk etter 3 arbeidere i alderen 16-23 for 

JOB:U-prosjektet. Prosjektet vil foregå i juni måned. 

Skogselskapet vil stå for opplæring. Det er ikke behov 

for å ha eget utstyr. Ta kontakt med oss om prosjektet 

høres spennende ut. Vi ser også etter en arbeidsleder, 

så har du/ kjenner du noen som har erfaring med 

ryddesag og ungskogpleie, og samtidig har gode 

pedagogiske egenskaper – ta kontakt. 

NMSK 2022 

Ny NMSK-veileder for 2022 vil bli utarbeidet så fort vi 

har fått tildelt midler fra Statsforvalteren. For 

skogkulturtiltak vil ungskogpleie, stammekvisting og 

markberedning prioritert. For midlene til vei og drift vil 

det bli prioritert tilskudd til nybygging og ombygging av 

skogsbilveier og drift med hest.  

Skogbruksplanlegging 

Det skal utarbeides nye skogbruksplaner med 

miljøregistreringer for kommunene våre. I samme 

prosjekt vil også arealer i gamle Skedsmo kommune 

inngå. Selv om nye planer ikke kommer før i tidligst 

2024 starter arbeidet opp allerede nå. Vi i kommunene 

har hatt et innledende møte med Statsforvalteren i 

Oslo og Viken. Vi skal nå i gang med å stable et 

takstutvalg bestående av skogeiere og representanter 

fra næringen på bena. RKL vil ta rollen som sekretær i 

utvalget, og Skogkurs vil sørge for opplæring for 

medlemmene i takstutvalget. Skogeiere som føler seg 

kallet, kan ta kontakt med skogbrukssjefen.  

 

Skogbruksplankart fra Kilden (Nibio) 



 

Landbrukets klima- og miljømidler 2022 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har lyst ut midler til 

prosjekter som styrker klimavennlig driftspraksis og 

kunnskap om klimautfordringer i jordbruket.  Total 

ramme for hele Viken fylket er på kr 1 450 000. 

Tilskudd kan gis til følgende prosjekter:  

- karbonlagring i jord og jordhelse 

- tiltak knyttet til pollinerende insekter 

- lavere forbruk av kjemiske plantevernmidler 

- økt oppslutning om miljøtiltak i næringen 

- miljørådgivning til foretak i områder med 

sårbare vannforekomster 

Et viktig vilkår for tildeling er at kunnskap fra 

prosjektet gjøres tilgjengelig for næringsutøverne og 

raskt implementeres i praktisk. 

Søknadsfristen er 1. mars. Søknad sendes elektronisk 

via Altinn.  

Les hele utlysningen her 

SMIL- og dreneringstilskudd 2022 

Våre tre kommuner Lørenskog, Oslo og Rælingen har i 

2022 fått tildelt 590 000 kr i SMIL og 350 000 kr i 

dreneringsmidler. Søknadsfristen er 15.mars, men om 

ikke alle midlene blir tildelt ved denne omgangen, vil 

det være mulig å søke fortløpende gjennom året på 

eventuelle restbeløp. SMIL-søknader og 

dreneringssøknader sendes inn digitalt med innlogging 

via Altinn. Her er lenken til SMIL-søknad og 

dreneringssøknad i Altinn. 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) ordningen 

gjelder lokale tilskudd til investeringstiltak i 

jordbrukets kulturlandskap, utover det som kan 

forventes av vanlig jordbruksdrift. Det kan søkes 

tilskudd til forurensningtiltak (hydrotekniske tiltak, 

fangdam, bygningstekniske miljøtiltak) og 

kulturlandskapstiltak (gjenåpne og gjerde inn gamle 

beiter, ivareta biologisk mangfold, istandsette 

kulturminner, gamle bygninger og tilrettelegge for 

allmennheten).  

Dreneringstilskudd kan gis til jordbruksarealer som 

tidligere har vært grøftet. For planerte 

jordbruksarealer stilles det ikke krav til å være tidligere 

grøftet. Satsene for dreneringstilskudd er faste: kr. 

2000 pr/daa systematisk drenering og kr. 30 pr/meter 

usystematisk drenering og avskjæringsgrøfter. Mer om 

disse ordningene finner du i veilederen for SMIL og 

drenering 2022. 

 

Erosjon rundt kum, et problem på jordbruksareal som kan reparerer 

med SMIL-tilskudd Foto: RKL 

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i Oslo 2022 

Gårdbrukere og eiere, organisasjoner og andre som 

bidrar til å nå målene i forvaltningsplanen for utvalgte 

kulturlandskap (UKL) Nordmarksplasser og Sørkedalen 

i Oslo, kan søke om tilskudd til skjøtsel av 

kulturlandskapet. UKL-rammen for 2022 er 1,15 million 

kr, for de to UKL-områdene i Oslo. Tilskuddet skal 

søkes elektronisk via Altinn. Søknadsfristen er 15. 

mars. I veilederen for UKL-Oslo 2022 kan du lese om 

prioriterte tiltak, veiledende satser og 

saksbehandlingsrutiner. Ta kontakt med oss hvis du 

trenger hjelp til å sende inn en søknad. 

 

UKL-tilskudd kan gis til skjøtsel av arealer med biologiske eller 

kulturhistoriske verdier. Foto: Anders Håan  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/midler-til-fylkesvise-tiltak-fra-klima--og-miljoprogrammet/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/klima--og-miljoprogram/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://regionkontorlandbruk.no/wp-content/uploads/2022/01/Veileder-SMIL-og-drenering-2022.pdf
https://regionkontorlandbruk.no/wp-content/uploads/2022/01/Veileder-SMIL-og-drenering-2022.pdf
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/
https://regionkontorlandbruk.no/wp-content/uploads/2022/01/Veileder-Utvalgte-kulturlandskap-i-Oslo-2022.pdf


 

Tilskudd til kystgeitgjerder i Oslo og skjøtsel i 

Sørkedalen 2022 

Landbrukskontoret har fått midler fra Oslo kommune 

til å støtte tiltak fra grunneiere.  

- 64 000 kr til skjøtselsplaner ved det enkelte 

gårdsbruk eller tiltak for å gjenåpne siktlinjer i 

dalen, slik beskrevet i Skjøtselsplanen for 

Sørkedalen. 

- 50 000 kr til tiltak mot Phytophthora, som 

medfører merutgifter når trær skal tas ut, 

samles og sendes til forbrenning. 

- 64 000 kr til Nofence eller fysiske gjerder for 

kystgeit.  

Søknad sendes til post@regionkontorlandbruk.no 

innen 31.3.2022. Prosjektene må gjennomføres i 2022.  

Skjøtselsplan for utvalgte kantsoner langs 

Sørkedalsvassdraget 

Det ble utarbeidet en praktisk og operativ plan som 

skal gi et felles grunnlag for grunneiere i Sørkedalen og 

forvaltningsmyndigheter for hvordan skjøtsel kan skje i 

de aktuelle sonene langs Sørkedalelva. Skjøtselsplanen 

ivaretar temaene skjøtsel av kantsone, erosjonssikring 

av elvekant, utøvelse av friluftsliv og ivaretakelse og 

fremheving av kulturminner balansert mot hensynet til 

naturmangfold.  

 

 

 

Gratis befaring og råd om gamle bygninger i 

Sørkedalen  
Akershus bygningsvernsenter tilbyr fortsatt gratis 

og uforpliktende befaring med råd om 

istandsetting/restaurering av gamle bygninger. 

Målgruppa er grunneiere i utvalgte 

kulturlandskapet Sørkedalen og Nordmarkplasser i 

Oslo. Her kan du bestille gratis befaring.  

Etter befaringen får du en kort rapport med 

forslag til tiltak du kan gjennomføre på din gamle 

bygning. Rådgiverne fra Akershus 

Bygningssenteret kan også hjelpe deg til å lage 

søknad og søke om UKL-tilskudd, eller midler fra 

andre steder.    

Har du gamle bilder fra Sørkedalen? 

Vi holder på med prosjekt som går ut på å 

refotografere i Sørkedalen sammen med 

landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann fra 

NIBIO. Vi trenger din hjelp til å finne bilder som vi kan 

refotografere. Kanskje har du noen bilder liggende? 

Alle bilder som viser et landskap, et miljø, et hus, et 

objekt eller et areal innenfor området er av interesse. 

Gjerne med folk i arbeid, med redskap og maskiner 

eller dyr på̊ beite, men også andre motiver – for 

eksempel et 17. mai-tog gjennom bygda eller unger i 

lek. Både gamle bilder fra 1800- og 1900-tallet og 

nyere bilder 2-10-20 år tilbake i tid er aktuelle. 

Fargebilder fra 1970- og 80-årene er spesielt 

interessante. 

I løpet av våren blir det organisert en bildekveld med 

foredrag hvor vi møtes og scanner inn bildene. Mer 

info om dette kommer. 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 

jordbruket 2022 

I del 1 av søknad om produksjonstilskudd med 

søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr 

du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir 

grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til 

økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til 

melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon. I 

tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for 

avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har 

søknadsfrist 15. oktober. Du søker elektronisk 

via altinn. 

mailto:post@regionkontorlandbruk.no
https://mia.no/akershusbygningsvernsenter/kontaktskjema
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/


 

Gjødslingsplan for 2022 

Alle som søker produksjonstilskudd til drift av 

jordbruksarealer må ha en årlig gjødslingsplan. Planen 

skal være klar før vekstsesongen. Planen skal bygge på 

jordprøver/jordanalyser ikke eldre enn 8 år. Du kan 

lage planen selv med for eksempel jordplan eller 

skifteplan, eller du kan bestille fra Norsk 

landbruksrådgivning.  

Foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i 

arealbruken og/eller ekstensiv driftsform 

der gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte 

skiftene fra år til år, kan søke kommunen om å få 

godkjent en gjødselplan som varer i inntil 5 år. Ta 

kontakt med oss i god tid før vekstsesongen dersom du 

er usikker. 

Kommunen skal ha kopi av alle jordleieavtaler 

Kommunen skal ha kopi av alle jordleieavtaler (både 

gjeldende og nye avtaler). Leieavtaler skal ha en 

varighet på 10 år uten at eier kan si opp avtalen i 

avtaletiden jf. Jordloven §§ 8 og 8 a. Dersom det er 

inngått avtale med kortere varighet enn 10 år, må eier 

sende søknad om dispensasjon sammen med 

jordleieavtalen til kommunen: 

post@regionkontorlandbruk.no  

Støtte fra Innovasjon Norge (IN) 

Vi minner om at det fortsatt kan søkes om midler til IN 

for tilleggsnæringer og prosjekter for fornybar energi 

mm (her er det stor pågang og snart tomt). Det er også 

midler til tilrettelegging ved generasjonsskifte. 

NLR Øst tilbyr autorisasjonskurs plantevern 

våren 2022 

NLR Øst arrangerer igjen både grunnkurs og 

oppdateringskurs for autorisasjonsbevis for 

plantevern. Oppstart er 8. mars. Eksamen er 17. mars. 

Les mer hos NLR-ØST. 

Urbane landbrukspiloter 

Pilotprosjektet Urbant landbruk ved Skårer gård i 

Lørenskog fortsetter i 2022. Agnes Lyche Melvær ved 

MiA (Museene i Akershus) fortsetter i en deltidsstilling 

for å få på plass til flere parseller. Det vil bli forsøkt å få 

til flere steder med parsellareal i kommunen. 

Rælingen kommune vil også starte opp med 

tilrettelegging for parsellareal. Et lite engasjement ved 

RKL blir satt i gang. Blystadliahagen som er i 

etableringsfasen, er første parsellhage i kommunen. 

 

Skårer gårds parsellhage 

RKL planlegger også kursserie for alle tre kommuner 

om jordsmonn og kompostering i løpet av våren, 

tilrettelegging av såbed. 

Kurs i omlegging til fornybar energi på 

gårdsbruk mars 2022 

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken, 

Bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus inviterer 

Klima Østfold til kurset “Omlegging til fornybar energi 

på gårdsbruk. 

Det er tre forskjellige datoer; 8. mars på Tomb vgs, 9. 

mars på Hvam vgs og 10. mars på Buskerud vgs. Disse 

kursene vil være åpne og gratis for alle interesserte 

bønder i Viken. Enkel bevertning og mulighet for digital 

deltakelse. 

Les mer og meld deg på hos Klima Østfold  

Dødsbo og konsesjon 

Det er innført nye regler fra 1.1.2022 om 

landbrukseiendom i dødsbo. Det er nå en treårsfrist for 

å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier. 

Plikten gjelder også hvor bare en sameieandel i en 

landbrukseiendom inngår i dødsboet. Dersom 

landbrukseiendommen ikke overføres til ny eier med 

tinglyst hjemmel innen fristen, kan kommunen kreve 

tvangssalg av eiendommen. 

  

https://jordplan.no/
https://www.skifteplan.no/
https://ost.nlr.no/vare-tjenester/jord-og-gjodsel
https://ost.nlr.no/vare-tjenester/jord-og-gjodsel
mailto:post@regionkontorlandbruk.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/fornybar-energi-i-landbruket/
https://ost.nlr.no/kalender/2022/03/ost/autorisasjon-plantevern-080322?cat=autorisasjonskurs-plantevern
https://klimaostfold.no/events/kurs-omlegging-til-fornybar-energi-pa-gardsbruk/


 

Naturmangfoldplan - Lørenskog 

Sammen med Biofokus har Lørenskog kommune i høst 
samlet og strukturert kunnskap om naturmangfoldet i 
Lørenskog. Dette har munnet ut i rapporten 
Forprosjekt: plan for naturmangfold. Lørenskog 
kommune. BioFokus-rapport 2021-30. Rapporten skal 
danne grunnlaget for å utarbeide en plan for 
naturmangfold i kommunen. Samtidig med dette 
arbeidet pågår prosessen med å revidere 
kommuneplanens arealdel. 

Lørenskog kommune ønsker å dele kunnskap og få 

innspill om naturmangfoldet i Lørenskog. Dette vil 

være viktig og nyttig både til pågående arbeid med 

kommuneplanens arealdel og kommende utarbeidelse 

av plan for naturmangfold. Derfor skal kommunen 

samle aktuelle organisasjoner og fagpersoner som har 

interesse og nyttig kunnskap på området til et møte 

17. februar.  

Høring av klimaplan - Rælingen 

Kommunedelplan for klima, energi og sirkulær 

økonomi er lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for 

innspill er 5. april. Spesielt for denne planen er at en vil 

ta utgangspunkt i klimagassregnskap. Temaene i 

planen omfatter hva kommunen kan gjøre i egen drift, 

samarbeidsmåter og tilrettelegging for klima- og 

energiarbeidet i kommunen. For landbruket ønsker 

planen å synliggjøre klimatiltakene framover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: RKL  

file:///C:/Users/andtha/OneDrive%20-%20Lørenskog%20Kommune/biofokusrapport2021-030.pdf
file:///C:/Users/andtha/OneDrive%20-%20Lørenskog%20Kommune/biofokusrapport2021-030.pdf
file:///C:/Users/knusam/Downloads/Planprogram+kommunedelplan+klima,+energi+og+sirkulÃ¦r+Ã¸konomi+2022-2033.pdf


 

 

 

 
 

 

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 

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 

 

Jenni Svartor, engasjement  

Utvalgte kulturlandskap i Sørkedalen og i 

Nordmarkplassene. 

Viktige søknadsfrister i jord- og 
skogbruket i 2022:

15. mars - SMIL, drenering og UKL-tilskudd 

15. mars - Produksjons- og avløsertilskudd 
del I

1. august - tilskudd til tettere vårplanting

15. september - tilskudd til gjødsling av skog

15.  oktober - Produksjons- og 
avløsertilskudd del II

15.  oktober - Regionalt miljøtilskudd

31. oktober - klimabetinget avlingsskade

7. november - tilskudd til tettere 
høstplanting

15. november - tilskudd til skogsdrift med 
hest

mailto:post@regionkontorlandbruk.no
http://www.regionkontorlandbruk.no/
mailto:knut.samseth@regionkontorlandbruk.no
mailto:ida.marie.gjersem@regionkontorlandbruk.no
mailto:ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no
mailto:abt@regionkontorlandbruk.no

