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REGIONKONTOR LANDBRUK  

 

Regionkontor landbruk, RKL, utgjør landbrukskontorene i kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, 

Rælingen og Skedsmo. Målet for kontoret er at «RKL skal være et effektivt og faglig kompetent 

landbrukskontor for avtalepartnerne». 

 

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». 
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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. Alle kommunene har vedtatt delegeringsmyndighet til landbrukssjefen via rådmannen i 

Skedsmo. 

Landbrukskontoret er ulikt organisatorisk plassert i de ulike kommunene (se organisasjonskart). 

Kontoret har 4,8 årsverk. Flere ansatte har deltidsstillinger. Ana Nilsen har både jobbet som 

prosjektleder for Bed and Breakfast på gårdsbruk (B&B) og prosjekt Miljø og Landskap. Margrete 

Henden Aaraas har vært ansatt som prosjektleder for B&B fra november av, og fra samme tidspunkt 

startet Jon Arne Kongtorp prosjektet Grønn omsorg med hest i skog. Sistnevnte prosjekt skal vurdere 

grunnlag for om hest i skog kan bli et grunnlag for næringsutvikling på gårdsbruk i en av våre 

kommuner. Utover dette har Gard Mjaaland jobbet med skogkulturprosjektet. Prosjektet har arbeidet 

med oppsøkende virksomhet mot skogeiere med behov for ungskogpleie. Kontoret har gjort nytte av 

en praktikant fra NAV i 2013 innen merkantile områder.  

 

 

 

Ansatte i 2013  

 

Samrådingsgruppa 

 

Samrådingsgruppa for Regionkontor landbruk har hatt 3 møter i 2013. De som har representert 

rådmennene og byråd er: 

 

 Bjørn Torp (Lørenskog)  

 Guro Haug, Grethe Lied Felde, Kristin Hurthi (Nittedal)  

 Marianne Rieber-Mohn (Oslo) 

 John Hage (Rælingen) 

 Thor Sandness (Skedsmo)   

Knut Samseth 

Landbrukssjef 

Trygve Westrum Solem 

Skogbrukssjef 

Ida Marie F. Gjersem 

Jordbrukssjef 

Elinor Skovholt 

 Sekretær 

Alexander Egner 

Skogkonsulent 

Hilde Riddervold 

Enger/Jonas Løvaas 

Gjerstad 

Landbruksveileder 

 

 

 

 

 

Landbruksveileder 

 

Ana Nilsen 

Gard Mjaaland 

Margrete Henden Aaraas 

Prosjektledere 
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”ÅRET SOM HAR GÅTT”  

Gleden var stor da Oslo på ny fikk dele ut årets bygdeutviklingspris fra Innovasjon Norge, og det midt 

i Oslogryta, til Geitmyra Matkultursenter for barn. På gårdstunet ved Sagene får barn være med på 

hele prosessen fra jord til bord, fra slakting av dyra, til maten er servert og klar til å nytes. 

Matkultursenteret setter fokus på kunnskap om bærekraftig mat, råvareopprinnelse, dyrking, smak, 

matkultur og matlaging. Prisen ble delt ut til daglig leder Lene Gjelsvik og faglig leder og kokk 

Andreas Viestad. Med Matkultursenteret har det bynære landbruket en allianse med byen og dens 

befolkning og interessere for matgleder.  

 

 
 

 

Nok et ”uår” for kornbruket stod det i forrige årsmelding. Dessverre er det slik for 2013 også. 

Avlingen for landsnivå på 364 kg hvete pr dekar mot 410 kg i 2012 taler sitt om været på 

forsommeren. SSB omtaler dette året som den laveste totale kornavlingen på 37 år, 958 000 tonn. 

Selvbergingsgraden for mat fra norsk landbruk basert på norsk fôr på 37,5 prosent i fjor. Man må 

tilbake til 2002 for å finne en så lav selvforsyningsgrad. Dårlig kornhøst og minkende kornareal er 

 

Rælingen 

Utbyggings 

service 

 

Nittedal 

Sektor for miljø 

og samfunns-

utvikling          

Skedsmo  

Teknisk sektor og 

kultursektor 

Oslo 

Byrådsavd. for 

miljø og 

samferdsel 

Lørenskog 
Økonomi- og 

plan 

Avdelingen. Fra 

1. juli Teknisk 

sektor REGION-

KONTOR 

LANDBRUK 

Bygdeutviklingsprisen til Geitmyra i Oslo. Foto: RKL, Knut Samseth 
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viktige forklaringer på nedgangen på undersøkelsen fra NILF. I 2013 var RKL utgangspunkt for en 

intervjurekke av en kinesisk journalist om norsk landbrukspolitikk sett i forhold til kinesisk 

landbrukspolitikk. En himmelvid forskjell på mange måter, men egentlig er utgangspunktet kampen 

om mat, hvordan og hvor hen den produseres. I Kina er det industrilandbruket som tar over for 

bøndene, men det gir ikke selvforsyning nok for Kina. I norsk landskap gir tapet av 14 % av Skedsmos 

bønder i 2012, et bilde på de strukturelle endringer i vårt område hvor det produseres mest korn i 

landet. I følge SSB er det gårdsbruk med areal 300-400 daa som produserer mest pr dekar, ikke de som 

er større enn 400 daa. Dette belyser behovet for arbeidskraft, kapital og areal til å produsere nok mat i 

våre bynære kommuner. 

 

Økonomien i kornproduksjon er presset, og med små marginer har gårdbrukere i større grad valgt 

høstpløying, som i vår region kan gi et bedre utgangspunkt for gode avlinger i påfølgende år. 

Bekymring for at areal som ligger i stubb og halmrester på jordet gir bedre forhold for overvintring av 

muggsopp og giftstoffer (mykotoksiner) i kornet, spiller også inn ved beslutningen om å høstpløye. 

 

Prosjektarbeidet med miljø og landskap har i 2013 bestått av flere fellesarrangementer med kurs og 

samlinger for å øke bevisstheten om miljøtiltak innen kulturlandskap og forurensning, samt stor 

aktivitet med oppfølging av igangsatte områdeprosjekter innen hver enkelt kommune. 

 

Det var god oppslutning med søknader til de lokale miljøtilskuddene gjennom Spesielle miljøtiltak i 

jordbrukets kulturlandskap. I 2013 var det størst interesse for søknader til kulturlandskapstiltak, med 

flest prosjekter hvor formålet er inngjerding og gjenåpning av gammel beitemark. Det er også bra med 

søknader til forurensningstiltak, hvor midlene i hovedsak gikk til utbedring og oppgradering av 

hydrotekniske anlegg for å redusere erosjon av jord og avrenning til vassdrag. 

 

Det ble i 2013 avvirket totalt 73 479 m3 tømmer innenfor regionen. Dette er en markant økning fra året 

før, men like fullt innenfor det normale. Året har vært preget av flere større nedleggelser innenfor 

treforedlingsindustrien i Norge. Dette har medført en del usikkerhet rundt prisnivå og 

avsetningsmuligheter, og kan ha bidratt til å begrense avvirkningen. I realiteten har prisnivået vært 

innenfor det normale, og den avvirkningen som har vært tyder på at denne usikkerheten ikke har hatt 

større effekt.   

 

Landbrukskontoret har også i 2013 drevet oppsøkende virksomhet overfor skogeiere med antatt behov 

for ungskogpleie. Til tross for dette ble det kun utført ungskogpleie på 617 daa innenfor regionen. 

Hoveddelen av ungskogpleien som ble utført i 2013 ble foretatt på gårdsskogene i Nittedal. Svært lite 

ble utført på de større private og kommunale skogeiendommene. Tilskuddssatsen for ungskogpleie ble 

fra 2013 økt fra 30 % til 40 %. Dette har hittil ikke gitt noen større effekt, men det er å håpe på at det 

vil bidra til et høyere aktivitetsnivå i 2014.    

 

Landbrukskontoret nytter en informasjonsstrategi gjennom Infoskriv og hjemmeside. En ny 

hjemmeside ble lansert i september, som gjør det enklere å oppdatere seg på hva som skjer innenfor 

vår region. Meldinger fra andre landbruksrelaterte institusjoner og meldinger fra egen aktivitet blir lagt 

ut. Infoskrivet ble sendt ut 3 ganger i året både til aktive og passive jord- og skogbrukere. Mye av 

aktiviteten ved Regionkontor landbruk blir også omtalt i Romerike landbruksrådgivnings 

informasjonskanal ”plante-post” som sendes ut til alle medlemmer. 

 

Vi takker eierkommunene for samarbeidet i 2013. 

 

Knut Samseth, landbrukssjef 
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HOVEDTALL  
Tabell 1: Hovedaktiviteter i regionen i 2013. Tallene i parentes er for 2012. 

 
LØREN

-SKOG 

NITTE-

DAL 
OSLO RÆLINGEN SKEDSMO SUM 

GENERELT 

Jord daa1 6 303 17 630 9 722 5 895 20 892 60 442 

Prod. skog daa1 46 302 139 431 267 212 42 593 28 661 524 199 

Annet daa1 4 065 12 887 37 050 3 165 8 829 65 996 

Totalt daa 

Landbruksareal1 56 670 169 948  313 984 51 653 58 382 650 637 

Kommuner total areal 

daa 
70 546 186 227 454 072 71 682 77 034 859 561 

Eierenheter jord 

og/eller skogbruk2 
68 226 115 72 165 661 

Driftsenheter jordbruk 3 20 (21) 48 (49)  23 (26) 19(21) 40 (41) 150 (158) 

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

ORDINÆRT JORD- OG SKOGBRUK, SØKNADER 

Produksjonstilskudd 30 (33)   71 (73) 40 (41) 31 (31) 57 (57) 229 (235) 

Tilskudd til skogkultur 1 (2)   5 (6) 0 (2) 1 (0) 0 (3) 7 (13) 

Tilskudd til veibygging 

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

Hogstmeldinger 2 (16) 22 (27) 31 (54) 0 (7)  2 (5) 57 (109) 

VELFERDSORDNINGER I LANDBRUKET, SØKNADER 

Avløser sykdom og 

fritid  
 9 (15) 14 (16) 8 (6) 11 (8) 17 (15) 59 (60) 

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

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

Tiltak mot forurensning 3 (0) 9 (11) 3 (2  0 (3) 4 (7) 19 (23) 

Kulturlandskapstiltak 3 (3)  7 (10)     8 (4) 3 (1)  9 (4)     30 (22) 

Regionalt miljøprogram 9 (12) 27 (30)  15 (19) 18(17) 29 (32) 98 (110) 

Autorisasjonsbevis for 

bruk av 

plantevernmiddel 

0 (4) 0 (3) 16 (28) 0 (0) 6 (3) 22 (38) 

Bioenergisøknader 0 0 0 0 0 0 

NÆRINGSUTVIKLING, SØKNADER  

Trad. jordbruk (BU og 

husdyrkonsesjon) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (1) 

Etablering/ 

bedriftsutvikling (BU) 0 (0) 0 (2) 2 (2) 1 (0) 0 (2) 3 (6) 

1. Arealene basert på Arealressursstatistikk AR5, 2013 (www.skogoglandskap.no/seksjoner/arealressursstatistikk) 

2. Data basert på landbruksregisteret 2012, landbrukseiendommer med aktive eiere og over 5 daa jordbruksareal 

og/eller 25 daa skog. 

3. Kun bruk som søker om produksjonstillegg 20.01.2013 og 20.08.2013. 
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ØKONOMI  

Av regnskapet 2013 ser en at det har vært stor aktivitet ved kontoret. Det er hele kr 6,5 mill. i 

omsetning. Prosjektet miljø og landskap medførte at avsatte midler fra tidligere år ble inntektsført i 

2013 og benyttet til prosjektaktivitet (kr 346 000). Det har vært et stort arbeidspress på øvrige ansatte 

for ordinære oppgaver og deltagelse i prosjektgrupper. Kontoret har hatt en stilling vakant i noen 

måneder, og gjennom mindre sykepermisjoner og praktikantordning ved ekspedisjonen har kontoret 

spart lønnsutgifter. Husleie til Meierigården har ikke økt i 2013 og sammen med husleie til 

bygårdseier betyr det at avvik i forhold til budsjett en nedgang på kr 89 000. 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. Avtalen ble reforhandlet i 2013 for IT og sentralbord. 

 

Regnskapet for kontoret viser at kontoret netto avsetter kr 184.389 (mot netto bruker kr 139 456 i 

2012) til ”ikke disponert avsetning” (konto 25615900). Fra bundet fond brukes det netto kr 460 985 

vesentlig som følge av at Sørkedalsprosjektet konsulentrapport. Arkivtjeneste og renholdstjenester er 

ikke fakturert på regnskapet i 2013.  

 
Tabell 2: Regnskap og budsjett for 2012 og 2011  

 
Regnskap 
2012 

Revidert 
Budsjett 
2012 

Regnskap 
2013 

Revidert 
Budsjett 
2013 

Opprinn. 
budsjett 
2013 

Lønn 3 684 232 2 903 000 3 525 546 3 509 500 3 830 000 

Driftsutgifter inkl mva 1 587 586 2 117 000 2 331 809 2 795 220 2 868 000 

Brutto drift 5 271 818 5 020 000 5 857 354 6 304 720 6 698 000 

Ikke disponerte midler  - Avsatt  1 142 605 0 686 670 0 0 

SUM utg 6 414 423 5 020 000 6 544 024 6 304 720 6 698 000 

      

REFUSJON KOMM -3 760 000 -3 760 000 -3 861 000 -3 859 000 -4 594 000 

ANDRE INNTEKTER -2 006 835 -1 123 000 -1 719 758 -1 396 000 -1 251 000 

Ikke disponerte midler - Bruk -646 595 -137 000 -396 309 -473 400 -853 000 

Bundne midler - Bruk -993 0 -566 957 -576 320 0 

Inntekt -6 414 423 -5 020 000 -6 544 024 -6 304 720 -6 698 000 

 

 

På konto for ikke disponerte midler er det kr -1.787.222 (kr 1 602 833 i 2012) i konto 25615900) 

ved slutten av 2013. Av disse midlene skal det benyttes kr 120 000 til en finansiering av 

prosjektrelaterte oppgaver i kommunene innen landbruksplan og lignende i 2014. 

 

Områdetiltaksprosjektene ble sluttutbetalt i 2004. Dette har sammen med egne avsatte midler gitt 

samlet sum av udisponerte prosjektrelaterte midler på kr 422 793 (kr 883 778 i 2012). 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, viltnemndsekretariater Skedsmo og Nittedal, pilegrimsled 

Skedsmo, Prosjekt miljø og landskap, Prosjekt beitebruksplan Nordre Øyern, Prosjekt bed and 

breakfast på gårdsbruk og Prosjekt skogkulturskjøtsel. I prosjektene har prosjektmedarbeider, 

landbrukssjef, skogkonsulent, jordbrukssjef og sekretær jobbet.  
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Tabell 3: Oversikt over overskudd fra tidligere års prosjekt og kommunalt avsatte midler i Lørenskog og Oslo og forbruk i 

2013 (konto 25115900)  

 
Overskudd 
2012 

Forbruk 
2013 

Overført 
2013 

Områdetiltak Lørenskog 46 643 0 46 643 

Prosjekt ren bekk Nittedal og Skedsmo 70 359 0 70 359 

Fysiske rensetiltak i Lørenskog 152 953 0 152 953 

Rest som ikke er lokalisert til prosjekt før 2009 11 725 0 11 725 

Prosjekt 5180 Skogkultur 2011-2012 -51 717 -38 669 -13 048 

Prosjekt 5188 Rælingen miljø 2012-2013 26 320 -40 982 67 302 

Prosjekt 5189 Sørkedalen 2012-2013 609 146 540 637 68 509 

Prosjekt 5170 Skjøtselsplan ravine i Lørenskog 2012-2013 18 349 0 18 349 

SUM 883 778 460 985 422 793 

 

 

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. 
 

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. I 2013 har flere konsesjonssøknader fått vilkår om personlig kompetanseheving via 

kurs på landbruksskole eller praksis. 

 

Landbrukets tilskuddssystem har også bidratt til at RKL er brukt som tilrettelegger for løsning 

omkring arealbruk der friluftsinteresser står sterkt. 

 

Aktiviteten landbruk er gitt en ny forståelse mot 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. Det er likevel behov for å undersøke bygningenes og tunenes 

utforming sett i landskapet. Landbrukskontorets rolle har vært å få tiltakshaver inn i en prosess hvor 

estetiske hensyn også blir ivaretatt på landbrukets bygninger. Uttalelser fra kontoret til 

byggesaksavdeling blir gjort i sammenheng med planbestemmelser for ulike deler av kommunenes 

LNF-områder. I 2013 har det også vært gratis rådgivningstjeneste om hvordan endring bør endre 

bygningene uten å miste sitt særpreg som kulturminne. 

 

Faglig samhandling med kommunene skjer gjennom faggruppe for landbruk, natur og friluftsliv, LNF-

forum, som består av medarbeidere med miljø-, plan-, bygnings-, kultur- og landbruksfaglig 

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

Bymiljøetaten. Landbrukssjefen deltar også i andre koordinerende utvalg hvor flere fagområder er 

representert. 
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Massehåndtering 

De betydelige utbyggingsprosjektene i Oslo og omegn gir stor pågang på masser til LNF-områder. 

Samtidig er arealene både ressurser for matproduksjon og de kan ha utnyttede grusreserver som bør 

utnyttes samfunnsøkonomisk riktig. Fylkeskommunen har derfor satt i gang et arbeid hvor RKL er 

blant de som sitter i referansegruppa. Arbeidet består i å lage en regional plan for masseforvaltning i 

Akershus og gi retningslinjer for arealplaner i området. 

 

RKL bruker mye ressurser på massehåndteringssaker. Flere av sakene er også ulovlighetssaker som 

har liten fremdrift. Flere entreprenørfirma har en portefølje av kommuner de kan fylle i. 

 

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. 

 

I forbindelse med nåværende kommuneplanrulleringen er det igangsatt 

arbeid med rullering av landbruksplanen. Viktige tema er økt 

matproduksjon, økt næringsutvikling innenfor landbruket, 

kulturlandskap og kulturminner, klima, energi og forurensning og 

friluftsliv og folkehelse. Planlagt sluttbehandling er høsten 2014. 

 

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 

 

I forbindelse med nåværende kommuneplanrulleringen er det igangsatt arbeid med rullering av 

landbruksplanen. Viktige tema er økt matproduksjon, økt næringsutvikling innenfor landbruket, 
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kulturlandskap og kulturminner, klima, energi og forurensning og friluftsliv og folkehelse. Planlagt 

sluttbehandling er høsten 2014. 
 

Områder i Oslo  

 

Oslo har de siste ni år 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 

22.01.1986), 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 (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.  

 

Skjøtselsplanarbeidet som startet opp våren 2013, var ment som en integrert del av kommunedelplan 

Sørkedalselva. Planen for elva ble i 2013 trukket pga. at Markaloven har mye å si for området allerede. 

Konsulentarbeidet fra Asplan Viak med skjøtselsplanen var klar til jul i 2013. Under arbeidet med 

denne har det vært bidrag fra arbeidsgruppen for planen slik at faktafeil ble unngått. Grunneiere har i 

egne møter fått si sin mening om arbeidsdokumentet fra Asplan Viak. Det har vært behov for 

ytterligere kartlegging av biologisk mangfold ved enkelte plasser som Lønnaas m.fl. Skjøtselsplanen 

og fiskeinteresser møter spesielle utfordringer nær elvestrengen. Skogbruksinteressene som ellers står 

sterkt i området for øvrig gir utfordringer for siktlinjer og åpent kulturlandskap. 

 

RKL deltar i referansegruppe og styringsgruppe for Bekkelaget vannområdet og i referansegrupper for 

samferdselsetatens prosjekt om traseer for gang og sykkelvei i Sørkedalen. Byråd Elvestuen var med 

på befaringsdag om skjøtselsplan og om sykkelvei i Sørkedalen. 

 

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 den reviderte Gjersrud Stensrudplanen av 

2013. RKL utarbeidet i 2013 et eget høringsnotat til den reviderte planen med bekymring for 163 daa 

dyrket areal ved Li og Smeden.  

I 2013 igangsatte Oslo kommune arbeidet med en egen landbruksmelding. Dette er en melding som 

både omfatter bynært landbruk og den urbane delen av jordbruk og hagebruk. Landbrukskontoret har 

bidratt i tekstdelene om jord- og skogbruk. 

 

 

Svartorseter i Nordmarka. Foto: Jonas Løvaas Gjerstad 
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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. 

 

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

planarbeidet i 2013 tydeliggjøres landbrukets bidrag i samfunnsdelen. I forbindelse med planen vedtatt 

2011, er det iverksatt arbeid med Grøntplan (vedtatt 2012) implementert i den nye kommuneplanen. 

Grøntplanen omhandler arealplaner innenfor byggesonen, men har føringer som gjelder 

bevegelseslinjer i LNF-områder. 

 

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 tettstedsutvikling ha prioritet for å utvikle mer 

helhetlige og komplette steder, særlig ved Mo gård. Landbrukskontoret har i 2013 deltatt i 

kommuneplanarbeid. Viktige planbidrag har vært matberedskapsspørsmålet og hvilket ansvar 

kommunen har i dette arbeidet. Infoarbeidet har vært rettet mot arealspørsmål og matproduksjon. Dette 

gjelder alle kommuner unntatt Oslo. 

 

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.  

 

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

av stier langs Nitelva.  

 

Landbrukskontorets lovsaker 

 

Landbrukskontoret har hatt 106 saker til behandling etter de lover og forskrifter hvor kontoret er 

delegert myndighet.  

 
Tabell 4: Antall lovsaker behandlet ved landbrukskontoret.  

  Lørenskog Nittedal Oslo Rælingen Skedsmo                   SUM 

Jordlovsaker1 0 5    39 2 4 50 

Konsesjonssak 0 7 1 1 1 10 

       

Fritak for bo-        

og driveplikt 0 0 0 1 0 1 

Diverse2 3 8 18 5 11 45 

Sum 3 20 58 9 16   106 
1.) Unntatt behandling av saker relatert til økonomiske tilskuddsordninger etter egne forskrifter (SMIL m.fl.), se vedlegg. 

2.) Plan- og bygningssaker til uttalelse, bakkeplaneringsvedtak, gjødselvareforskrift, jordleieavtaler. 

* Saker etter skogbruksloven er rapportert på i eget kapittel. 
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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. 

 
 

Markaloven 

 

Markaloven trådte i kraft 01.09.09. Landbrukstiltak er unntatt fra byggeforbudet, men skal vurderes 

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

 

Områder i Marka som har særskilt verdi for friluftsliv kan vernes (eventyrskog). I 2012 avklarte 

fylkesmannen hvilke områder som skal fremmes vernet overfor Miljøverndepartementet. Inntil 

avklaring om mulig vern av områdene, kan det ikke gis tillatelser til hogst i dem. Flere av disse ble i 

2013 vedtatt vernet med hjemmel i markalovens § 11. Flere av de øvrige områdene er for tiden til 

utredning for vern som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven. 

 

Anleggelse av nye stier og løyper krever tillatelse etter markaloven fra den eller de kommuner som 

sti/løype ligger i. 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. Endrede 

saksbehandlingsrutiner for bl.a. stier og løyper har gitt mer ressurskrevende saksbehandling.  

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 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 av 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 

imot 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.  
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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. 

 

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.  

Også i 2013 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 (nærings- og miljøtilskudd i 

skogbruket). I 2013 ble totalt 617 daa ungskogpleiet. Dette er en dramatisk nedgang fra nivået i 2012, 

da 1800 daa ble ungskogpleiet. Den prosjektbaserte innsatsen på skogkultur vil bli videreført også i 

2013. Det er naturlig at aktivitetsnivået varierer fra år til år, og flere mer eller mindre tilfeldige 

faktorer spiller inn. Nivået i 2013 lå like fullt langt under hva som bør forventes, og det er å forvente at 

vi vil se en økning i 2014.  

 

Skogressursen  

 

Hogstkvantumet var på ca 73 500 m3 i 2013 og utgjør en bruttoverdi på om lag kr 22,5 mill kr. Dette 

er en økning fra 2012, da omfattende stormfellinger bidro til et lavere avvirkningsnivå.   

 

Det ble i 2012 satt ut ca 135 800 planter i regionen. Dette er en betydelig økning sammenlignet med 

foregående år. Planteaktiviteten er tett knyttet opp mot skogeieres foryngelsesplikt, og sier derfor mer 

om avvirkningsnivået i de tre foregående år enn om investeringsviljen blant skogeiere det året det 

plantes. 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 2013 på  

40 %. Vedtaksmyndighet for statstilskudd til skogsveibygging ligger hos fylkesmannen. Det kom 

ingen søknader om tilskudd til veibygging i 2013. 

  

Markaforskriften  

 

Markaforskriften (av Skogloven 1987) skal sikre at utøvelse av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og 

utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning. 

Nittedals skoger. Foto: RKL 



 15 

Markaforskriften har regler for de fleste vanlige skogbrukstiltak, 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 57 saker etter Markaforskriften hvorav alle er hogstmeldinger. Alle 

hogstmeldinger er administrativt behandlet.  

Gjennomsnittlig flatestørrelse lå i 2013 på ca. 16 daa. Maksimal tillatte størrelse på flatene er 50 daa 

på Romeriksåsen og 30 daa ellers innenfor Marka.  
 

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 kulturlandskapstilskudd og tilskudd til husdyr. De 

229 søknadene om produksjonstilskudd i 2013 gir ca. kr 24,5 mill. i inntekter til landbruket i regionen. 

Kontoret går igjennom og kontrollerer den enkelte søknad, og godkjenner for videre behandling. Ca. 5 

% av søkerne blir trukket ut til stikkprøvekontroll, og disse blir besøkt i felten der dyretall, arealbruk 

og miljøplan trinn 1 kontrolleres. 
 

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 2013 trekk for 6 foretak som ikke hadde godkjent miljøplan. 

 

Erstatning ved klimabetinget avlingsskade  

 

Det var en dårlig start på vekstsesongen 2013 med svært 

mye nedbør gjennom vår og forsommer, som resulterte i 

avlingstap for mange gårdbrukere i regionen. Kontoret 

mottok i 2013 totalt 10 søknader om erstatning for 

avlingssvikt på grunn av klimabetingede skader til 

vekstgruppe korn.  

 

Erstatning kan gis for svikt i avlingsmengde på mer enn 30 

% av gjennomsnittsnittsavling. Det var gode 

innhøstingsforhold, så selv om det var svikt i mengde, var 

kvaliteten på avlingene i hovedsak god.  

 Havreåker med avlingsskade på grunn av våte 

vekstforhold. Foto: Ida Marie Gjersem 
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Praktikantordning for rekruttering  

 

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

næringer. Gjennom Bygdeutviklingsmidler, 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. I 2013 var det ingen som benyttet seg av 

praktikantordningen.  

  

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 onnearbeidet. 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 51 søknader om avløserhjelp til ferie og fritid i 2013, dette var en mer enn i fjor. For 

refusjon av avløserutgifter ved sykdom var det totalt 8 søknader i 2013.  Det var to søknader om 

tidligpensjon for landbruket i 2013.  

 

Ajourhold av markslag  

 

Det ble ikke utført periodisk ajourhold av markslagskart i regi av Skog og Landskap i 2013, men det 

pågikk et kontinuerlig arbeid med vedlikehold av markslagskart i kommunene. I 2013 ble det 

oversendt oppdateringer i markslag for Lørenskog, Nittedal og Skedsmo til Skog og Landskap.  

 

MILJØ - OG KULTURMINNEFORVALTNING  

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 2013 ut tre infoskriv til alle grunneiere og bønder i regionen for å heve blant annet 

miljøkompetansen. I 2013 lanserte kontoret også sin nye hjemmeside, som brukes aktivt til 

informasjon. 

 

Landbruksforum er også en del av infoarbeidet, samtidig som det koordinerer aktiviteten. Rådet består 

av styrene i næringsorganisasjonene i regionen, skogeierlaget og landbrukskontoret. I 2013 ble det 

avholdt landbruksforum med tema mål om økt matproduksjon i landbruksmeldingen. 

 

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

Saksbehandling etter Markaforskriften er nærmere omtalt i kapittel om skogforvaltning over. 

 

Kulturlandskap i Skedsmo. Foto: Jonas Løvaas Gjerstad 
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Miljø- og kulturminneregistreringer  

 

Det er registrert viktige områder for biologisk mangfold i kommunene. Data for Lørenskog, Oslo, 

Rælingen, Skedsmo og Nittedal foreligger i den nasjonale naturbasen. Det foreligger viltregistreringer 

i alle kommunene. 

 

Det er gjennomført prosjekt for områdevise kulturminneregistreringer i skog, dataene er overbragt 

kommunene og finnes også i Riksantikvarens innsynsløsning på nett. 

 

Tilskuddsforvaltning/Tiltaksstrategier  

 

Landbrukets tiltaksstrategier for kommunene og Regionalt Miljøprogram for Oslo og Akershus legger 

grunnlaget for kontorets tilskuddsforvaltning. I 2012 ble Landbrukets tiltaksstrategier revidert for en 

ny planperiode (2013-2016) og denne var i bruk første gang i 2013.  

 

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 (medarbeidere med miljø-, plan-, landskap- eller 

kulturfaglig kompetanse). 

 

I 2013 var disse med i gruppa:  

 

 Stig Ullereng (Skedsmo bondelag) 

 Elisabeth Rasmussen (Nittedal bondelag) 

 Ole Haug (Lørenskog landbruksforening) 

 Vigdis Lindmark Smith (Rælingen landbrukslag) 

 Jon Eirik Telle (Oslo og Aker bondelag) 

 Tore Berger (Sørkedalen Bonde- og småbrukarlag) 

 Jon Arild Huseby (Nedre Romerike skogeierlag) 

 Helge Lindstad (Asker og Bærum skogeierlag) 

 Guro Haug (Nittedal kommune) 

 Hilde Johanne Mangerud (Skedsmo kommune) 

 Kari Westgaard Berg/Bjørn Torp (Lørenskog kommune) 

 Marianne Rieber-Mohn (Oslo kommune) 

 Tom Bengtson (Rælingen kommune) 

 

Kulturlandskapsprisen 2013 

 

Ole Jakob Holt fra Rælingen ble tildelt 

kulturlandskapsprisen i 2013 for sin innsats over 

mange år med skjøtsel av kulturlandskap i Rælingen 

kommune. Prisen på 10 000 kroner ble overrakt under 

den kulturelle markedsdagen på Rælingen bygdetun 

søndag 8. september 2013. Prisen deles ut for å 

berømme en spesiell innsats for skjøtsel av 

kulturlandskapet i kommunene. Ole Jakob Holt har i 

lang tid drevet gårdsdrift med et målrettet arbeid for 

kulturlandskapet rundt Teien gård. 

 

 

Utdeling av kulturlandskapsprisen 2013. Foto: RKL 
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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. Midlene inngår i kommunenes samlede tildeling av NMSK-midler, og er 

ikke øremerket til dette formålet. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for tilskuddsordningen.   

 

Dreneringstilskudd 

 

Dette er kommunale midler til drenering av jordbruksjord for å fremme økt matproduksjon og redusere 

faren for erosjon av matjord. Tilskuddsordningen var ny i 2013, og første søknadsfrist var 15. 

september. Dette vil følge parallelt med SMIL-ordningen senere (15 feb. og 15. sept.).  

 

Tilskuddssatsene er fastlagt fra Landbruks- og matdepartementet. 12 søknader om tilskudd ble 

behandlet i 2013, samtlige ble innvilget. Det var totalt kr. 823.000,- til tiltak. Det ble innvilget 

søknader for kr. 417.930,-. 

 

SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket  

 

Dette er kommunale midler til miljøfremmende tiltak, som går 

utover det som kan forventes av normal jordbruksdrift. 

Søknadsfrist er 15. februar og 15. september. 

 

Det kan søkes tilskudd til: 

1. Forurensningstiltak 

 Utbedre hydrotekniske anlegg for å hindre 

erosjon 

 Anlegging av fangdam for å rense/sedimentere 

avrenning fra jordbruksarealer  

 Etablere vegetasjonssone mot vassdrag 

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 2013 var det 19 søknader til tiltak innen forurensningstiltak, 31 søknader innen kulturlandskapstiltak 

og 2 søknader innen planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Av disse ble 36 tiltak/prosjekter tildelt 

tilskudd. Fylkesmannens tildeling av midler utgjorde kr. 1.592.506,-, med inndratte og overførte 

midler fra 2012/2013 var den totale summen for SMIL-tildeling i de fem kommunene kr. 2.131.490,-. 

Det ble tildelt til sammen kr. 2.120.168 fordelt på de 36 innvilgede søknadene. Her av var det ett tiltak 

til fangdam og 14 tiltak for utbedring av hydrotekniske anlegg som ble innvilget. 

 

Regionalt miljøprogram (RMP)  

 

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

Oslo og Akershus til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene i 

kulturlandskapet. Regionalt miljøprogram er vedtatt for en 4-års periode 2013-2016. 

Store erosjonsskader på grunn av 

overflateavrenning. Foto: Ida Marie Gjersem 
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Ordningen hadde søknadsfrist 21. oktober. Tiltakene som inngår gjelder to hovedgrupper:  

 

1. Forurensning med tilskudd til endra jordarbeiding, vegetasjonssoner, gras på erosjonsutsatt 

areal, fangvekster med mer. 

2. Kulturlandskap med tilskudd til skjøtsel av beiteareal, kulturminner, slått av artsrik eng med 

mer.  

 

I 2013 ble det innført et nytt elektronisk søknadssystem for RMP. Regionkontor landbruk avholdt to 

veiledningskvelder med godt oppmøte. Elektronisk søkerandel i våre kommuner var på 85 % noe som 

er godt over landsgjennomsnittet på 62,6 % 

 

Totalt 98 gårdbrukere søkte om tilskudd til forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak. Tiltakene gir 

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

kulturlandskapet i god hevd. Oversikt over oppslutningen om RMP i 2013 er presentert i tabell 5. 

 
Tabell 5: Oversikt over oppslutning om RMP 2013 i forhold til produksjonstilskuddssøknadene (PT) fra 20. august 2013.  

 LØREN-

SKOG 

NITTE-

DAL 

OSLO RÆLINGEN SKEDSMO 

Oppslutning  

(Antall RMP/PT 

søknader) 

45 % 

(9/20) 

56 % 

(27/48) 

65 %  

(15/23) 

95 % 

(18/19) 

73 % 

(29/40) 

Oppslutning: 

Prosentdel av 

kornareal med 

redusert/utsatt 

jordarbeiding 

 

10% 

 

 

34% 

 

 

61% 

 

 

58% 

 

 

35% 

 

 

Det var i 2013 en videre nedgang i oppslutning om kornareal med redusert eller utsatt jordarbeiding, 

forklaringen på dette kan i hovedsak tilskrives to vekstsesonger i 2011 og 2012 med våte 

innhøstingsforhold fulgt av en svært vanskelig våronn i 2013. Økonomien i kornproduksjon er presset, 

og med små marginer har gårdbrukere i større grad valgt høstpløying som kan gi et bedre 

utgangspunkt for gode avlinger. Bekymring for at areal i stubb og halmrester på jordet gir bedre 

forhold for overvintring av muggsopp, som igjen fører til mer giftstoffer (mykotoksiner) i kornet, 

spiller også inn ved beslutningen om å høstpløye. 

 

Vannkvalitet  

 

RKL deltok også i 2013 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. RKL har vært representert i administrativ prosjektgruppe og temagruppe landbruk for 

vannområde Leira-Nitelva, temagruppe landbruk i vannområde Øyeren, 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 8,7 prosent av totalt jordbruksareal i 2013 i hele 

distriktet. Rælingen og Oslo kommune har nådd regjeringens mål om 15 % areal omlagt til økologisk 

innen 2020. Det er en utfordring for gårdbrukerne og RKL å få økt andelen økologisk landbruk i 

Lørenskog, Nittedal og Skedsmo. 



 20 

 
Tabell 6: Oversikt over økologisk planteproduksjon i daa per kommune for 2013 (2012 tall i parentes) 

 LØR. NIT. OSLO RÆL. SKEDS. SUM 

Totalt 

jordbruksareal i 

drift daa* 

4 925 

(5 229) 

15 245 

(15 650) 

7 937 

(8 195) 

5 980 

(5 700) 

18 724 

(18 890) 
    52 811 

(53 664) 

Totalt økologisk 

areal i drift daa** 

0  

 

(0) 

 84  

 

(84) 

1 968  

 

(1 820) 

 2 346  

 

(2 291) 

249  

 

(50) 

4 647 

 

(4 245) 

% økologisk av 

totale 

jordbruksareal 

0 %  

(0) 

0,5 %  

(0,5) 

24,7 %   

(22) 

39,2 % 

(40,2) 

1,3 %  

(0,3) 

8,7 %  

(7,9) 

* Kilde: SLF, jordbruksareal i drift 2010 – 2013. 

**Kilde: Landbruksforvaltningens informasjonsbase LIB 2013. 

 

Plantevernmiddelbevis  

 

Kontoret er eksamensansvarlig for godkjenningsordningen for bruk av plantevernmidler i regionen. 

Det ble i 2013 avholdt en eksamen på Natur videregående skole, der til sammen 15 deltagere fra ulike 

kommuner fikk bestått. I tillegg ble det avholdt en eksamen for Skedsmo kommune med en deltaker. 

Landbrukskontoret utstedte 22 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 

negativ betydning for kulturlandskapet. Regelverk krever også at pløying nær vassdrag ikke skjer 

nærmere enn to meter. Det er ikke avdekket brudd på disse forholdene ved kontroller i 2013.  
 

Veterinærvaktordning  

 

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

tidligere hadde hånd om. Skedsmo kommune er vertskommune for et 7 kommune-samarbeid, ”Nye 

Stor-Oslo” vaktområde. Disse 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 ett møte i året som gikk. 

Kontaktutvalget velges av RKL og bestod i 2013 av Aksel Klever, Ole Tom Bø, Trude Onstad, Helene 

Ween, Hans Petter Kjæstad, Anne Karine Garnaas (Bærum kommune) og Knut Samseth 

(Regionkontor landbruk). Hans Petter Kjæstad overtok 01.01.13 som seksjonsleder ved Seksjon for 

besetningstjenester etter Helene Ween. 

 

Det er nå signert en ny kontrakt mellom Stor-Oslo veterinærvaktområde og Norges veterinærhøgskole.  

Kontrakten varer i 4 år og trådde i kraft fra 1. september 2013.  

 

Forvaltning av Skulerud skog, Lørenskog  

 

Naturstien i Skulerud skog ble i 2013 vedlikeholdt av Lørenskog Jakt- og Fiskeforening (JFF). 

Lørenskog JFF disponerte i 2013 fellingsretten på ett rådyr i Skulerud skog. Det ble ikke felt noen dyr 

i 2013. Det er ikke utført ungskogpleie eller foryngelseshogst i skogteigen i 2013.  

 

Det ble i mai 2013 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. 
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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. De 5 medlemmene i viltnemnda 

utgjør også kommunens fallviltgruppe og forestår ettersøk/avliving av vilt ved påkjørsler og ved 

henvendelser om syke/skadede dyr. Dyrene var hovedsakelig påkjørt av bil eller tog og var enten døde 

på stedet eller ble avlivet av fallviltgruppa. 

 

Viltnemnda i Nittedal 
 

Regionkontor landbruk er sekretariat for viltnemnda i Nittedal kommune. Viltnemndas oppgaver 

omfatter blant annet utarbeiding av bestandsplaner for elg, hjort og rådyr, fellingstillatelser for 

hjortevilt og bever, samt ansvar for fallviltarbeid. Det ble i 2013 avholdt to møter i viltnemnda. 

PROSJEKTER INNEN MILJØ- OG KULTURVERN  

Prosjekt miljø og landskap  

Prosjektet miljø og landskap er gjennomført av Regionkontor landbruk med finansiering fra tidligere 

oppsparte midler,” fondsmidler”. Hensikten med prosjektet er å øke miljøtiltakene i jordbruket i våre 

fem kommuner, og på denne måten bidra til redusert forurensing fra jordbruk og ivareta og synliggjøre 

jordbrukets kulturlandskap. Prosjektarbeidet har i 2013 bestått av fellesarrangementer med beitekurs, 

markvandring og miljøplankurs for å øke bevisstheten om miljøtiltak innen kulturlandskap og 

forurensning, samt oppfølging av igangsatte områdeprosjekter innen hver enkelt kommune.  

 

Det er vanskelig å måle effekten av miljøtiltakene i RMP og 

SMIL, da klima og andre forhold også spiller inn. Også høsten 

2013 ser vi for eksempel at det har vært en dreining mot økt 

høstpløying for å bedre avlingsresultatene og dempe andelen 

mykotoksiner i korn. Mye av arbeidet er prosessarbeid som må 

gjøres over tid, der næringen har behov for miljøoppfølging for 

å velge gode løsninger for miljøet og drifta. 

 

Det har pågått arbeid i alle kommune med videreføring av 

prosjekter innenfor kulturlandskap. For kulturlandskapsperler i 

Nittedal er det blitt ferdigstilt avtale mellom grunneiere og 

kommunen om trasé for sti langs Nitelva, og det arbeides videre med utforming av informasjonsskilt 

underveis. Selve vegetasjonssone hvor stien skal gå er etablert og vil åpnes i 2014. For Oslo har det 

vært stor aktivitet i arbeidet med Skjøtselsplan for Sørkedalen, Asplan Viak har vært innleid 

konsulent, og har fått innspill fra arbeidsgruppe og grunneiergrupper. Skedsmo har hatt sitt Farseggen 

prosjekt, med tilrettelegging og planlegging for beitedyr inn i ravinen og mulige tiltak langs 

pilegrimsleden. I Lørenskog var det oppfølging av 

skjøtselsplaner fra 2003. Det ble i 2013 omdisponert SMIL 

midler til inngjerding av tidligere skogsbeiter ved Bjørnholt, 

midlene var opprinnelig tildelt tiltak i Østbyeng-ravinen som 

likevel ikke lot seg gjennomføre. Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har sammen med Fet, Rælingen og Skedsmo 

kommune innvilget midler til arbeid med beitebruksplan for 

naturreservatene Nordre Øyeren (Rælingen og Fet) og 

Sørumsneset (Skedsmo). Beitebrukere har vært deltakere i 

prosessen med å forbedre beiteorganiseringen for eksisterende 

og nye arealer slik at reservatenes kvaliteter holdes oppe. 

Prosjektrapporten sine forslag til tiltak er sendt Fylkesmannen 

for videre oppfølging. 

Utsikt fra Rælingsøya mot Øyeren. Foto: Ida 

Marie Gjersem 

Deltakere på fagkveld og markvandring i 

Hakadal. Foto: Ida Marie Gjersem 
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Skjøtselsplan for Sørkedalen 

I 2008 ble Regionkontor landbruk bedt om, i samarbeid med Bymiljøetatens kompetanse på biologisk 

mangfold, å følge opp punkt 5 i bystyrets vedtak fra 16.3.2005 om å be byrådet legge frem en 

skjøtselplan for ivaretakelse av kulturlandskapet i Sørkedalen. I 2010-2011 ble det gjennomført et 

forprosjekt til skjøtselsplanen. I 2013 ble Asplan Viak engasjert til å utarbeide en skjøtselsplan på 

bakgrunn av de utredninger og kartlegginger som er gjort i forbindelse med dette prosjektet i 

Sørkedalen. Denne skjøtselsplanen ble avlevert til Regionkontor landbruk høsten 2013. BioFokus har 

vært engasjert for å utarbeide en rapport for supplerende kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i 

Sørkedalen. Landbrukskontoret vil bruke disse til grunnlag i sitt videre arbeid med en fullstendig 

skjøtselsplan for området. 

 

Farseggen SMIL-prosjekt 

Det ble i 2013 innvilget midler til et planleggingsprosjekt for gjenåpning av Farseggen i Skedsmo. Det 

har vært dannet en frivillig gruppe av grunneiere ved Farseggen som har fokus på å gjenåpne 

landskapet rundt Pilegrimsleden. Prosjektet har tatt for seg plan for tiltak og gjennomføring, samt 

avtaler med grunneiere som ikke tar del i prosjektet. Det er skissert planer for videre SMIL-tiltak i 

området for rydding og åpning av landskapet, med trefelling og åpning av gamle beiter. Farseggen er 

et prioritet landskapsområdeområde i Skedsmo kommune 

 

Skogkulturprosjektet  

 

Etter vellykkede årlige skogkulturprosjekter siden 2009, ønsket RKL å videreføre et tilsvarende 

prosjekt også i 2013 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. 

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 ifølge skogbruksplanene. Til 

sammen ble det i 2013 utført ungskogpleie på i overkant av 600 daa. 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 2014 innenfor rammene av tidligere års budsjett. 
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NÆRINGSUTVIKLING  

Landbrukskontoret driver på generell basis veiledning til brukere som ønsker å etablere ny produksjon 

eller virksomhet på sine gårder. RKL er førstelinjekontor for søknader til Innovasjon Norge (IN) for 

bygdeutviklingsmidler, BU-midler.  

 

Bed and breakfast på gård i Nedre Romerike og Oslo 

Det prosjektet som startet i 2012 fortsatte vinteren 2013 og siden et nytt prosjekt på senhøsten. 

Prosjektet skal styrke overnattings- og bevertningstilbudet på gårdene på Romerike og Oslo-regionen. 

Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og de fem kommunene innunder 

Regionkontor landbruk. 

 

Regionkontor landbruk skal jobbe med et helhetlig og samkjørt tilbud for regionen i 2013. Gamle 

bygninger på tunet kan brukes som overnattingssteder. I kombinasjon av en god frokost og 

attraksjoner/ severdigheter i nærområdet, kan overnatting være en verdifull opplevelse for norske og 

utenlandske turister. Tanken bak dette er å gjøre gårdene tilgjengelige og attraktive for folk som gjerne 

vil oppleve en annerledes helgetur eller ferie på landet. På lang sikt skal prosjektet bidra til 

bygdeutvikling i regionen og bli en tilleggsnæring for gårdbrukere. Senhøstens prosjekt 2013/14 skal 

gjennom workshop og studietur legge grunnlag for kvalitetskrav ved tilbudet om Bed and Breakfast på 

gård. Turen går til Värmland i 2014. 

 

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. Denne 

høsten har rekrutteringsspørsmålet lagt grunnlag for et temamøte med bønder i 2014. 

 

Innovasjon Norges BU-pris  

BU-prisen for Oslo ble første gang delt ut i 2012, og ble denne gang tildelt Geitmyra 

Matkultursenteret. På gårdstunet ved Sagene får barn være med på hele prosessen fra jord til bord, fra 

slakting av dyra, til maten er servert og klar til å nytes. Matkultursenteret setter fokus på kunnskap om 

bærekraftig mat, råvareopprinnelse, dyrking, smak, matkultur og matlaging. Prisen ble delt ut til daglig 

leder Lene Gjelsvik og faglig leder og kokk Andreas Viestad. Med Matkultursenteret har det bynære 

landbruket en allianse med byen og dens befolkning og interessere for matgleder. Landbrukskontoret 

nominerte kandidater til prisen. 

 

Med hest i skog som grønn omsorg  

I 2013 fikk RKL et forprosjekt om Grønn omsorg med hest i skog. Dels har dette prosjektet et 

skogfaglig tilsnitt, men først og fremst skal det fremme arbeid i relasjon med hest som et redskap for å 

komme tilbake til samfunnets sosiale sider og arbeidsliv. Arbeidet vil kartlegge mulighetene for et 

hovedprosjekt i en av kommunene. Prosjektet varer til 2014. 

 

Innovasjon-Norge søknader 

Det kom inn tre nye søknader innen tradisjonelt landbruk mens tre gårder ønsket å satse på 

tilleggsnæringer. Tilleggsnæringene er tilbud om inn-på-tunet, IPT, og designutvikling av eget 

matprodukt. 

 

Husdyrkonsesjon  

Konsesjonsloven for husdyrhold legger premissene for størrelsen av hvert enkelt bruks kraftforbasert 

husdyrhold, for eksempel svine- og eggproduksjon. Det har vært én dispensasjonssøknad i 2013 på 

dette feltet.  
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Tenkeloftet urbant landbruk og regionalt bygdeutviklingsprogram 

RKL har vært medlem av Fylkesmannens tenkeloft for urbant 

landbruk i Oslo. Dette har vært en tverrfaglig gruppe av representanter 

fra kommune (RKL, BYM) og organisasjoner som vil fremme urbant 

landbruk i Oslo. Det ble gjennomført en tur til Rotterdam og 

Amsterdam høsten 2014 for å se hva kommunene har gjort på dette 

området. Arbeidet skal lede ut i en rapport i 2014 hos Fylkesmannen 

om hvordan urbant landbruk kan gi satsing for bynært landbruk og for 

organisasjoner og befolkning i tettsteder som vil urbant jordbruk 

(parsellhager med mer). 

 

Det regionale bygdeutviklingsprogrammet RBP består av regionale 

plan for miljø (RMP), skog (RSK) og næring (RNP). RKL har deltatt i 

arbeidsgruppen for RBP. En viktig satsing for Akershus er 

matproduksjon og særlig med tanke på økt kornproduksjon i 

Akershus. Det vil også bli stimulert til grønne næringer som reiseliv 

og urbant landbruk i tillegg til inn-på-tunet satsing (grønn omsorg). 

 

  

Urbant hagebruk i Nederland. Foto: 

Knut Samseth 
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VEDLEGG – STATISTIKK OG ØKONOMI 

Økonomi 2013 ved landbrukskontoret – detaljer  
 

Tabell 7: Kommunale prosjekt  

Konto Prosjekt (T) Beløp 
Oppr. 
budsjett 

Rev. 
budsjett 

11290 PILEGRIMSLED 215 0 0 

11610 PILEGRIMSLED 1 418 0 0 

14290 PILEGRIMSLED 54 0 0 

16900 PILEGRIMSLED -15 687 0 0 

17290 PILEGRIMSLED -54 0 0 

 PILEGRIMSLED -14 054 0 0 

10111 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 24 292 36 000 53 000 

10910 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 3 644 3 000 5 000 

10999 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 3 939 3 000 5 800 

11151 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 2 066 0 0 

11510 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 600 0 0 

11610 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 726 12 000 12 000 

11915 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 6 700 0 0 

12710 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 0 0 2 400 

14290 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 486 0 0 

15402 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 169 734 0 0 

17000 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET -187 500 -54 000 -54 000 

17290 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET -486 0 0 

19402 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET -24 200 0 -24 200 

 REISELIVSTILTAK I LANDBRUKET 0 0 0 

10111 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 2 600 24 000 24 000 

10910 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 450 4 000 4 000 

10999 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 400 4 000 4 000 

11510 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 1 300 0 0 

11732 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 93 0 0 

13000 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 632 248 668 000 668 000 

14290 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 7 0 0 

17000 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER -717 328 0 -700 000 

17090 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER 0 -700 000 0 

17290 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER -7 0 0 

 VETERINÆR VAKTORDN. FOR 7 KOMMUNER -80 237 0 0 

10111 SKOGKULTURPROSJEKT 4 825 0 41 000 

10910 SKOGKULTURPROSJEKT 724 0 4 000 

10999 SKOGKULTURPROSJEKT 782 0 6 000 

11610 SKOGKULTURPROSJEKT 1 392 0 3 500 

11732 SKOGKULTURPROSJEKT 108 0 500 

15500 SKOGKULTURPROSJEKT 38 669 0 0 

17000 SKOGKULTURPROSJEKT -46 500 0 -55 000 

 SKOGKULTURPROSJEKT 0 0 0 
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Konto Prosjekt (T) Beløp 
Oppr. 
budsjett 

Rev. 
budsjett 

10111 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 37 333 0 70 000 

10910 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 5 600 0 8 000 

10999 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 6 054 0 11 000 

11151 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 1 531 0 2 320 

11290 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 332 0 5 000 

11610 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 575 0 5 000 

11732 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 93 0 0 

12710 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 7 500 0 25 000 

14290 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 1 965 0 10 000 

15500 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 67 302 0 0 

17010 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ -40 000 0 0 

17090 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0 0 -40 000 

17290 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ -1 965 0 -10 000 

17500 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ -10 000 0 -10 000 

17503 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ -20 000 0 -20 000 

17504 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ -30 000 0 -30 000 

19500 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ -26 320 0 -26 320 

 PROSJEKT RÆLINGEN MILJØ 0 0 0 

11090 PROSJEKT SØRKEDALEN 660 0 0 

11151 PROSJEKT SØRKEDALEN 1 173 0 0 

11290 PROSJEKT SØRKEDALEN 300 0 0 

11610 PROSJEKT SØRKEDALEN 313 0 0 

11732 PROSJEKT SØRKEDALEN 190 0 0 

11915 PROSJEKT SØRKEDALEN 800 0 0 

12710 PROSJEKT SØRKEDALEN 537 201 755 000 550 000 

14290 PROSJEKT SØRKEDALEN 134 476 0 0 

17290 PROSJEKT SØRKEDALEN -134 476 0 0 

17505 PROSJEKT SØRKEDALEN 0 -755 000 0 

19500 PROSJEKT SØRKEDALEN -540 637 0 -550 000 

 PROSJEKT SØRKEDALEN 0 0 0 
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Konto Prosjekt (T) Beløp 
Oppr. 
budsjett 

Rev. 
budsjett 

10111 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 265 806 238 000 242 000 

10510 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 1 244 0 0 

10910 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 44 326 44 000 27 000 

10999 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 43 904 40 000 38 000 

11020 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 0 0 1 000 

11151 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 3 869 5 000 15 000 

11290 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 354 0 7 000 

11510 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 0 0 20 000 

11521 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 20 158 0 30 000 

11610 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 4 985 9 000 8 000 

11620 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 0 0 1 000 

11732 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 2 239 0 4 000 

11915 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 2 050 0 5 000 

12010 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 0 0 9 000 

12710 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 40 400 0 0 

14290 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 10 196 0 0 

17000 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP -48 000 0 0 

17290 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP -10 196 0 0 

17505 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP -32 500 0 0 

17710 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP -2 025 0 0 

19402 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP -346 809 -336 000 -407 000 

 PROSJEKT MILJØ OG LANDSKAP 0 0 0 

10111 LANDBRUK I KOMMUNEPLARBEID/LANDBRUKSPLAN 19 000 238 000 20 000 

10910 LANDBRUK I KOMMUNEPLARBEID/LANDBRUKSPLAN 3 200 44 000 3 000 

10999 LANDBRUK I KOMMUNEPLARBEID/LANDBRUKSPLAN 3 100 40 000 3 000 

19402 LANDBRUK I KOMMUNEPLARBEID/LANDBRUKSPLAN -25 300 -322 000 -26 000 

 LANDBRUK I KOMMUNEPLARBEID/LANDBRUKSPLAN 0 0 0 

11151 KULTURLANDSKAPSPERLER I NITTEDAL 814 0 0 

 KULTURLANDSKAPSPERLER I NITTEDAL 814 0 0 

10111 GRØNN OMSORG MED HEST I SKOG 0 0 11 000 

10910 GRØNN OMSORG MED HEST I SKOG 0 0 1 000 

10999 GRØNN OMSORG MED HEST I SKOG 0 0 1 700 

11610 GRØNN OMSORG MED HEST I SKOG 0 0 3 000 

19402 GRØNN OMSORG MED HEST I SKOG 0 0 -16 700 

 GRØNN OMSORG MED HEST I SKOG 0 0 0 

 

 

 

 

 

Tabell 8: Prosentvis arbeidsfordeling i mellom kommunene når fellesadministrasjon og prosjekt ikke er medregnet  

 
 

 

 

Lørenskog Nittedal     Oslo  Rælingen Skedsmo Sum 

Arbeid 2013 13,1 24,8 26,0 14,8 21,4 100,0 

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

Tabell 9: Hogstmeldinger jf Markaforskriften, eksklusiv kommunal skog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Lørenskog Nittedal 

 

Oslo Rælingen Skedsmo Alle 

Hogstmeldinger       

 Søknader 2 22 31 0 2 57 

 Godkjent 2 22 30 0 2 56 

 

 

        

Hogstform i % av 

godkjent areal 
      

 Flate 37 100 100 - 100 97 

 Frøtre 63 - - - - 3 

 Skjerm - - - - - - 

 Kant - - - - - - 

 Småflate - - - - - - 

 Gjennomhogst - - - - - - 

        

Gj. snittlig 

flatestørrelse, dekar 
      

  Flatehogst 15 12 20 - 5 16 
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Tabell 10: Skogbruksstatistikk, avvirkning, skogfond, skogkultur, biologisk bevaring og skogflisråstoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Antall planter registrert   i skogfondsystemet. Løvenskiold har ikke registrert planteantall i 2013. 

 

 

 

  

   Lørenskog Nittedal       Oslo Rælingen Skedsmo    SUM 

Avvirkning 2013        

 Avvirkning m
3
 3 503  26 222 36 712 1 654 5 388 73 479 

 Bruttoverdi kr           1 085 744 7 474 370 12 055 491 474 416 1 541 301 22 631 322 

        

Skogfond   

Endringer på konto       

 

Saldo pr 

01.01.13   497 771 2 888 118 3 816 945 832 343 901 881   8 937 058 

        

 

Endring 

 

     146 229  147 167 825 124  -28 654  56 462  1 146 327  

 

Saldo pr 

31.12.13 

644 000 3 035 285 4 642 069 803 688 958 343 10 083 385 

  
      

  
      

Skogkultur, investeringer        

 

Planting stk 

 

500   18 400  0* 8 800   11 600   39 300 

         

 

Ungskogpleie 

daa              9 575  0 33  0  617 

 

Ungskogpl. kr 4 360  259 070    0 22 110  0 285 540 

 

 
Ungskogpl tils 1 744 103 627 0 8 844 0 114 215 

 
Energiflistilsk. 44 849 0 456 761 0 0 501 610 
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Jordbruksstatistikk  
 

Tabell 11: Antall mottatte søknader, bevilget tilskudd, eksamener og autorisasjonsbevis. Produksjonstilskudd jan. 2013 og aug. 2013.  

    Lørenskog Nittedal Oslo Rælingen Skedsmo SUM 
Produksjonstilskudd, 2 

søknadsomganger             

 Søknader 30 71 40 31 57 229 

 Tilskudd 2 561 143 6 423 034 3 339 044 3 460 297 8 747 109 24 530 627 

Refusjon utgifter til avløser, ferie 

og fritid:         

 Søknader 9 12 7 10 13 51 

 Refusjonsbeløp 420 427 437 419 239 737 458 411 746 789 2 302 783 

Refusjon av avløserutgifter ved 

sykdom etc       

 Søknader 0 2 1 1 4  8 

 Tilskudd 0 42 815 110 208 23 605 129 551 306 179 

SMIL - Fangdammer, bygnings- og 

hydrotekniske miljøtiltak        

 Søknader 3 9 3 0 4 19 

 Tilskudd 55 419 347 246 0 0 291 589 694 254 

SMIL - Kulturlandskapsmidler og 

biologisk mangfold       

 Søknader 3 7 8 3 9 30 

 Tilskudd 313 688 366 261 281 129 241 042 193 794 1 395 914 

SMIL – Planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter       

 Søknader 0 0 1 0 1 2 

 Tilskudd 0 0 0 0 30 000 30 000 

        

Dreneringstilskudd :       

 Søknader 0 8 1 0 3 12 

 Tilskudd 0 307075 11055 0 99800 417930 

RMP –  

Tilskudd til kulturlandskapstiltak       

 Søknader 6 9 13 10 13 51 

 Tilskudd 29 200 217 952 241 889 319 699 388 450 1 197 190 

RMP –  

Tilskudd til forurensningstiltak       

 Søknader 
8 26 12 18 27 91 

 Tilskudd 104 104 495 522 252 911 316 262 937 442 2 106 241 

        

 
SUM 

TILSKUDD 

3 483 981 8 637 324 4 475 973 4 819 316 11 564 524 32 981 118 

        

 

Tabell 12: Antall eksamener og autorisasjoner plantevernautorisasjonsordningen 

 

Plantevernmidler 
Lørenskog Nittedal Oslo Rælingen Skedsmo SUM 

 Autorisasjoner 0 0 16 0 6 22 

 Eksamener 0 0 14 0 1 15 

 


