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Lørenskog, Oslo og Rælingen 
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Info 
 

Nytt fra landbrukskontoret 

- Produksjonstilskudd 15. oktober 

- Regionalt miljøprogram 15. oktober 

- Innovasjon Norge IN inviterer 

- Frister hos Innovasjon Norge 

- Kulturlandskapsprisen 2022 

 

 

Aktuelle søknadsfrister i jord- og 
skogbruket:

15. oktober - Tilskudd til 
produksjonstilskudd i jordbruket

15. oktober - Tilskudd til Regionalt 
miljøprogram

31. oktober - Erstatning ved 
avlingssvikt

7. november - Tilskudd til tettere 
høstplanting

15. november - Tilskudd til skogsdrift 
med hest



Produksjonstilskudd 2022 

Husk søknadsfrist for produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd 15. oktober. Du skal oppgi 

eiendommen(e) og areal som du disponerer i 

inneværende vekstsesong. Du skal oppgi dyretallet på 

registreringsdatoen 1. oktober i søknadsåret. 

Her er lenke til elektronisk søknadsskjema. 

Her er lenke til veileder hos Landbruksdirektoratet.  

Når søknaden er levert, kan du endre opplysningene i 

søknaden fram til 29. oktober. 

RMP 2022 

Husk søknadsfristen for Regionalt miljøprogram 15. 

oktober. Vær ute i god tid før søknadsfristen, og sett 

deg inn i vilkårene for ordningene du vil søke på.  

Eksempler på aktuelle tiltak: 

Det kan gis tilskudd til beiting av verdifulle 

jordbrukslandskap. Dette tilskuddet gjelder på 

ravinebeiter, innenfor verdifulle kulturlandskap og i 

nasjonalt utvalgte kulturlandskap. 

Det kan gis tilskudd for arealer med ingen 

jordarbeiding om høsten. Dette tilskuddet kan også 

kombineres med tilskudd til ingen jordarbeiding på 

flomutsatte arealer. 

Det kan gis tilskudd for grasdekt kantsone i åker, med 

flerårig grasdekke på åkerareal mot vassdrag. 

Her er lenke til elektronisk søknadsskjema. 

Her er lenke til veileder hos Statsforvalteren. 

Pass på at opplysningene i søknaden du sender inn er 

riktige. Feil opplysninger i søknaden og brudd på 

vilkår, kan føre til avkorting av tilskudd. 

 

Informasjonsmøte og lynmøte – 

investering og bedriftsutvikling i 

landbruket 

 

Innovasjon Norge (IN) i Oslo og Viken, i samarbeid 

med kommunene, ønsker landbruket velkommen til 

informasjonsmøte/lynmøte vedr mulighetene for 

bistand til ulike prosjekter. Har du planer om å 

investere i produksjonsanlegg til f.eks til korn, grønt 

eller husdyr, utvikle noe nytt på gården eller 

videreutvikle det du allerede driver med så vil 

informasjonsmøtet være nyttig for deg. Har du et 

konkret prosjekt så kan et lynmøte være aktuelt, her 

vil kommunen også delta. 

Se mer informasjon her:  Informasjonsmøte - 

Bedriftsutvikling i landbruket (innovasjonnorge.no) 

 

• Informasjonsmøte: tirsdag 18. oktober kl 1000 – 
1100 på Teams 

• Lynmøter: gjennomføres i perioden 19. - 21. 
oktober, kl 0900 – 1500. Det settes av 20 min til 
hver 
o Alle som ønsker lynmøte oppfordes til å delta 

på informasjonsmøtet først for å få 
grunnleggende informasjon om INs 
virkemidler og prioriteringer for landbruket.  

  

Fyll ut skjemaet som du finner på denne siden her for 

å melde deg på til møtene. Det er viktig at alle feltene 

fylles ut.  

Frist for påmelding er søndag 16. oktober. 

Møteinnkalling til alle påmeldte vil bli sendt ut etter 

fristens utløp.  

Velkommen!  

 

Åpningstider ved 

landbrukskontoret 

Landbrukskontoret er tilstede på 

Lørenskog Hus, og har mulighet til å ta 

imot besøk etter avtale. 

Ta kontakt om du ønsker veiledning for 

å fylle ut søknader om 

produksjonstilskudd eller Regionalt 

miljøprogram. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2022.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fno%2Ftjenester%2Farrangementer%2Fcrm-events%2Finformasjonsmote---bedriftsutvikling-i-landbruket%2F%3Fsection%3Ddescription&data=05%7C01%7Cknusam%40lorenskog.kommune.no%7C64cc12f8fd364fef02e908daa2e88f7d%7Cf3439993903c42c4b7e6c28e99032f08%7C0%7C0%7C638001416962460495%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OUZqawSLODsxYXkxg0IrwsyGzi3OpRtdF7ENZG53d%2B0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fno%2Ftjenester%2Farrangementer%2Fcrm-events%2Finformasjonsmote---bedriftsutvikling-i-landbruket%2F%3Fsection%3Ddescription&data=05%7C01%7Cknusam%40lorenskog.kommune.no%7C64cc12f8fd364fef02e908daa2e88f7d%7Cf3439993903c42c4b7e6c28e99032f08%7C0%7C0%7C638001416962460495%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OUZqawSLODsxYXkxg0IrwsyGzi3OpRtdF7ENZG53d%2B0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fno%2Ftjenester%2Farrangementer%2Fcrm-events%2Finformasjonsmote---bedriftsutvikling-i-landbruket%2F%3Fsection%3Ddescription&data=05%7C01%7Cknusam%40lorenskog.kommune.no%7C64cc12f8fd364fef02e908daa2e88f7d%7Cf3439993903c42c4b7e6c28e99032f08%7C0%7C0%7C638001416962460495%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OUZqawSLODsxYXkxg0IrwsyGzi3OpRtdF7ENZG53d%2B0%3D&reserved=0


Investeringsmidler i landbruket 

Skal du investere i driftsbygning eller ønsker du å 

videreutvikle en tilleggsnæring på gården kan du søke 

om tilskudd og lån hos Innovasjon Norge, dersom du 

har et lønnsomt prosjekt.  

Søknadsfristen inn til kommunen er 1. desember 

2022.  

Innovasjon Norge har oppdatert sine hjemmesider 

med frister og føringer for landbruksmidlene. 

Veiledning, føringer og søknad finnes på 

www.innovasjonnorge.no 

Går du med nye ideer, generasjonsskifte eller annen 

bedriftsutvikling, ta kontakt med oss på 

landbrukskontoret for mer info om Innovasjon Norge 

og prioriteringer. 

 

Kulturlandskapsprisen 2022 

 

Marianne og Fredrik Benterud fra Nordre Våler gård i 

Lørenskog fikk kulturlandskapsprisen 2022. Prisen ble 

delt ut i kommunestyremøtet 21. septmber, foran 

lokale politikere og representanter fra kommunens 

administrasjon.  Benterud får prisen for deres 

mangeårige engasjement i å ta være på 

kulturlandskapet i Sørbygda i Lørenskog kommune. 

Artikkel om kulturlandskapsprisen på våre 

hjemmesider 

 

Regionale miljøkrav fra 2023 

Statsforvalteren har vedtatt nye miljøkrav for 

jordbruket i Oslo og Viken, som er gjeldende fra 

01.01.2023. Miljøkravene vil ikke ha tilbakevirkende 

kraft for høst og vinter 2022/2023. Statsforvalteren vil 

komme med informasjon om miljøkravene gjennom 

egne møter. Du kan lese mer om miljøkravene her. 

 

 
Kontaktinfo på landbrukskontoret 

Telefon: 67 93 40 00 

E-post: post@regionkontorlandbruk.no 

Hjemmeside: www.regionkontorlandbruk.no 

 

Knut Samseth, landbrukssjef 

Innovasjon Norge, arealspørsmål 

knut.samseth@regionkontorlandbruk.no 

Tel: 45 97 61 45 

 

Ida Marie Gjersem, jordbruksrådgiver 

Jobber mandag, tirsdag, torsdag 

Produksjonstilskudd, RMP,  jord og miljø, 

lovsaker 

ida.marie.gjersem@regionkontorlandbruk.no 

Tel: 48 88 33 69 

 

Ana Nilsen, rådgiver 

SMIL, drenering, UKL i Oslo, 

landbruksplaner, viltforvaltning i Lørenskog 

ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no 

Tel: 45 60 73 41 

 

Andreas Bostad Thaule, skogbrukssjef 

Hogstmeldinger, skogfond og tilskudd i 

skogbruket 

abt@regionkontorlandbruk.no 

Tel: 457 26 301 

Amalie Svendsen, landskapsutvikler 

amasve@lorenskog.kommune.no 

Tel: 457 25 485 

 

  

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/regionale-prioriteringer-for-landbruksmidler/
https://regionkontorlandbruk.no/kulturlandskapsprisen-2022-til-benterud/
https://regionkontorlandbruk.no/kulturlandskapsprisen-2022-til-benterud/
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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
mailto:amasve@lorenskog.kommune.no

