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EKSTRA UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD I  

SEPTEMBER - KOMPENSASJON FOR ØKTE KOSTNADER 

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal 

blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd som skjer i september.   

Ekstrautbetalingen skal baseres på søknadsrundene i oktober 2021 og mars 2022. Det betyr at du 

som produsent ikke trenger å gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen. Produsenter som star-

ter opp i 2022 vil få utbetaling i februar 2023.  

GODKJENNING AV NYE INMARKSBEITER SOM ER OPP-

ARBEIDET - MÅ GJØRES PÅ FØRSTE DEL AV SOMMEREN 

Dersom du har nye områder som du skal benytte som innmarksbeiter, må disse befares og god-

kjennes av landbrukskontoret før du kan søke produksjonstilskudd for dem. 

Kravet til innmarksbeite i tilskuddssammenheng: 

 Arealet skal være ryddet for hogstavfall 

 Skal ha et beitepreg 

 Minst 50 % av arealet skal være dekket av kulturgrasarter og beitetålende urter 

Det er viktig at områdene blir sett på når plantene er i god vekst - det vil si i perioden fram til au-

gust. 

Skogsområder som er hogd og som du ønsker omdannet til innmarksbeite, må først ryddes for 

kvist og hogstavfall, som må legges i hauger, slik at beitedyra slipper til. Det kan være en fordel 

om du kaster på noe beitegrasfrø og lar dyra gå og gjødsle området, for å få opp veksten av kultur-

gras. Det tar ofte opp til tre år fra et område er hogd og ryddet, til man faktisk kan få godkjent 

dette som innmarksbeite. 

Ta kontakt med landbrukskontoret v. Øyulf Guttormsen tlf. 46 93 54 81, e-post  

oyulf.guttormsen@gran.kommune.no eller Anne Okkenhaug Bentsen tlf. 48 24 08 65, e-post 

anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no  dersom du har områder du ønsker godkjent. 

mailto:oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
mailto:anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no
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BONDENS NETTVERK FOR HADELAND OG NITTEDAL 

Alle bønder kan oppleve en situasjon eller enkelthendelse som er vanskelig å håndtere alene. Bøn-

der opplever de samme utfordringene som folk flest, eksempelvis skilsmisse, sykdom, stress, ulyk-

ker og vanskelig økonomi. Da kan du få hjelp. Å ha noen å snakke med om det som er utfordrende 

er viktig.  

Bondens nettverk er et lavterskeltilbud. Enten du selv står i en vanskelig situasjon, eller du er be-

kymret for noen andre, så ta kontakt!  

Det er bedre å ta en telefon for mye enn én for lite.  

De som har sagt ja til å være med i Bondens nettverk har absolutt taushetsplikt. Det er bare du el-

ler den som ringer på vegne av deg, som kan gi tillatelse til å be om hjelp fra andre.   

Vi er her for deg. Ta kontakt med oss! 
 

 

Organisasjon/rolle Navn Mobil 

Landbrukskontoret Einar Teslo 90 19 35 91 

Veterinær Lars-Amund Skari 90 22 88 78 

Psykisk helse Hadelandskommunene Mette Lise Mathisen 40 90 42 53 

Psykisk helse Nittedal kommune   47 48 67 18 

Landbrukstjenester Hadeland Toten Anita Ødegård 95 92 48 90 

Nortura Elisabeth Kluften 91 83 41 80 

Tine / Brandbu Bondelag Kari Sofie Østen 97 50 70 02 

Gran Bondelag Olaf Espen 90 54 22 05 

Jevnaker Bondelag Eivind Wårum 99 73 42 83 

Lunner Bondelag Eldrid Skau 97 65 33 01 

Nittedal og Hakadal Bondelag Kristian Forbord 97 12 31 92 

NLR Innlandet/HMS-rådgiver Jens Christian Lied 95 05 08 90 

NLR Øst/HMS-rådgiver Kari-Anne Aanerud 90 20 74 64 

Abacus Regnskap Halvard Fallang 92 06 08 62 

Bjørke Regnskap Torgrim Dynna 91 24 34 00 

Gran Regnskapskontor Ole Klæstad 97 79 55 74 

Vekstra Hadeland Regnskap AS Anders Skari 95 76 95 81 
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SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 2022  

I JEVNAKER KOMMUNE - UTVIDET SØKNADSFRIST 

Vi har i år mottatt kun én søknad om SMIL-tilskudd for søker tilhørende Jevnaker kommune. Her 

ønsker vi flere søknader.  

Vi utvider derfor søknadsfristen i Jevnaker til 21. august 2022. 

Det kan søkes tilskudd til blant annet tiltak mot landbruksforurensning, til å fremme biologisk 

mangfold og istandsetting og skjøtsel av kulturlandskap og kulturminner. Mer info om SMIL-

tilskudd og søknadsskjema finner du på  vår hjemmeside   

 

UTVALGT KULTURLANDSKAP - GRANAVOLLEN -TINGELSTAD -

RØYKENVIK   -  UTVIDET SØKNADSFRIST 

Bor du innenfor det Utvalgte kulturlandskapet (UKL) i Gran og har et prosjekt som er viktig for  

biologisk mangfold, kulturhistorien eller andre verdier i kulturlandskapet? Prioriterte tiltak i  

Gran er: 

 Inngjerding og rydding av beitearealer 

 Vedlikehold og opprusting av gutuer, veger, rasteplasser og utsiktpunkter 

 Skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner for allmennheten 

 Åpne og skjøtte arealer ved tjern 

 Opprensking av små dammer på måter som tar hensyn til artsmangfoldet 

 Skjøtsel av verdifulle kantsoner for plante- og dyreliv 

 Istandsetting av bygninger som er viktige i kulturlandskapet 

 Skilting/informasjonstavler og informasjonsmateriell 

 Natur- og kultursti 

Lista er ikke uttømmende, så lurer du på 

om dette kan være noe for deg? Les mer 

om ordningen på vår hjemmeside    

 

Utvidet søknadsfrist i 2022 er  

15. september. 

 

https://www.gran.kommune.no/spesielle-miljoetiltak-i-landbruket-smil-midler.464000.no.html
https://www.gran.kommune.no/utvalgte-kulturlandskap.528237.no.html
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TILSKUDD TIL AVLØSING VED SJUKDOM, FØDSEL MM. 

Kjenner du som gårdbruker betingelsene og reglene for denne ordningen, slik at du eller partner 

faktisk kan søke på dette hvis sjukdom, fødsel eller barns sjukdom skulle inntreffe?  

Foretak med husdyrproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket, kan også ha 

rett til tilskudd til avløsing ved sjukdom eller skade, barns sjukdom eller skade, eller i forbindelse 

med svangerskap, fødsel og adopsjon. Ordningen gjelder også for planteprodusenter i onneperio-

der. Tilskudd kan i tillegg gis ved dødsfall, dvs. at gjenlevende kan få refundert utgifter til avløsing i 

forbindelse med gårdbrukerens dødsfall. 

Tilskuddet er en refusjonsordning der foretaket kan få refundert hele eller deler av utgiftene til 

avløsing der gårdbrukeren eller en annen med næringsinntekt fra bruket har vært syk m.m.  

Ved sykdomsavløsning må person som det søkes tilskudd for: 

 være sykemeldt fra arbeid i foretaket 

 ha hatt næringsinntekt fra jordbruk el.  gartneri de to siste inntektsårene 

 være yngre enn 70 år 

Avløser kan ikke: 

 ha næringsinntekt fra foretaket 

 være ektefelle eller samboer til en med næringsinntekt fra foretaket 

 være under 15 år 

Søknad fremmes elektronisk via Landbruksdirektoratet og AltInn. Det kan også søkes på papirskje-

ma (LDIR-151).  

Ved sykdomsavløsing skal det til søknaden legges ved sykemelding og dokumentasjon for utgiftene 

foretaket har hatt til avløsing. Ved kjøp av avløsertjenester fra et foretak bør det gå frem av faktu-

raen når avløsing er utført, hvem som har utført arbeidet og hvilke arbeidsoppgaver som er gjort. 

Søknadsfristen er senest ett år etter siste dag i den perioden du søker tilskudd for.  

 

Mer info om ordningen finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside  

Kontakt landbrukskontoret v. Øyulf Guttormsen, tlf. 46 93 54 81, for mer info om ordningen. 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel?openStep=8d208b9f-c868-4e9a-a225-4e5f102efd59-2
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MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LAND-

BRUKET (IBU-MIDLER) - 2023 

Har du konkrete utviklingsplaner på eiendommen din for neste år, bør du sjekke om det er IBU-

midler å søke på! Viken har søknadsfrist 1. desember og da må alle planer være klare.  

I Innlandet er det også en fordel å sende søknaden før jul. Innovasjon Norge ønsker befaringer i 

høst, så ta kontakt med landbrukskontoret og start planleggingen tidlig! 

Kontaktpersoner:  
 

Tradisjonelle næringer: Einar Teslo, einar.teslo@gran.kommune.no 
Bygdenæringer/tilleggsnæring: Kjersti Andresen, kjersti.andresen@gran.kommune.no 

Mer detaljer om ordningen finner du på Innovasjon Norge sine hjemmesider . 

 

FESTKVELD FOR LANDBRUKET PÅ HADELAND OG I NITTEDAL 

FREDAG 19. AUGUST PÅ MARIENLYST, JAREN 

Landbrukets Fagråd Hadeland og Nittedal arrange-

rer en festkveld - sommerfest - for hele landbruket. 

Dette skjer fredag 19. august kl. 19.00 på Marien-

lyst grendehus på Jaren. Sett av datoen allerede 

nå. 

Det vil bli servert grillmat, kaffe og is. Ta med eget 

drikke til hele kvelden. Program vil bestå av fore-

drag ved tidligere overlege hos Olympiatoppen, 

Lars Kolsrud. Tema: «Glød, gull og ære – vi kan 

alle ha noe å lære». Det vil også bli musikkinnslag 

og muligheter for en dans. Dette er i utgangspunk-

tet en utendørs fest, men vi har også tilgang til 

huset. 

Deltakeravgift for arrangementet er kr. 200 pr. 

person, som betales med Vipps ved ankomst eller 

via tilsendt faktura. Bindende påmelding innen 

søndag 14. august via et påmeldingsskjema, som 

du finner i denne lenken:  https://forms.gle/

mpuZHKFFE7JagoJL6  

Informasjon om festkvelden og påmelding vil også bli sendt ut på e-post og på Facebook seinere 

i sommer.  

 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
https://forms.gle/mpuZHKFFE7JagoJL6
https://forms.gle/mpuZHKFFE7JagoJL6
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TILSKUDD I SKOGBRUKET 2022 

Lokale tilskudd 

Kommunene får tildelt tilskuddsrammer kommunevis hvert år. Variasjoner i aktiviteten og 

tilskuddsrammene kan føre til at tilskuddsmidlene ikke strekker til. Søknader om tilskudd 

som sendes innen 15. oktober blir prioritert for tilskudd etter årets satser. 
 

 

*Skal forhåndsgodkjennes. 

 

Nasjonale tilskudd 

Tettere planting 

For nyplanting kan det gis inntil 60 % tilskudd av medgåtte kostnader for inntil 50 planter/daa  

utover et fastsatt bonitetsavhengig minimumstall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke hogst-

arealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bi-

dra til økt binding av CO2. Tilskuddsordningen har som mål å øke antall skogplanter ved foryngelse 

av eksisterende skogarealer.  

Tiltak Tilskuddssats (inntil) Maks kostnad (kr/daa) 

Markberedning 30 % 600 

Ungskogpleie 30 % 800 

Stammekvisting av furu         

og lauv* 
30 % 600 

Etablering og skjøtsel av   

skog i jordbrukets kultur-

landskap og gjengroings-

arealer* 

30 % 2000 

Bonitet 
Minimum planteantall per dekar og intervall som utlø-

ser tilskudd 

26 220 - 270 

23 220 - 270 

20 200 - 250 

17 180 - 230 

14 160 - 210 

11 130 - 180 

8 100 - 150 
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Suppleringsplanting 

For suppleringsplanting kan det gis inntil 30 % av medgåtte kostnader. For å kvalifisere til tilskudd 

må plantetettheten komme opp på et bonitetsavhengig minimumsnivå.  

 

 

 

SKOGSBILVEGENE – SKOGBRUKETS BLODÅRER 

«hvori alt skogbrukets liv pulserer.» (Fritt etter professor Ivar Samset på Ås) 

All aktivitet i skogbruket er avhengig av et godt vedlikeholdt skogsbilvegnett. Uten skogsbilveger – 

ingen aktivitet. Enten man skal drive hogst og framkjøring av tømmer fra skogsdriftene, eller man 

skal drive planting og ungskogpleie, eller drive jakt eller tilsyn med skogen, er det nødvendig med 

gode skogsbilveger. En middels stor skogsdrift er ofte på 1.000 m3. Da skal det kjøres 20 – 30 ven-

dinger med tømmerbil på 60 tonn. Dette krever en sterk veg med gode grøfter og stikkrenner, og 

bærelag og slitelag som holder mål. Skogfond er godt å ha til disse oppgavene. - Men ofte må bru-

ken avklares med landbrukskontoret. 

Skogfond og vegvedlikehold 

Skogfond kan brukes til vedlikehold av skogsbilveger. 

Men antar man at kostnaden blir større enn kr 4,- pr 

løpemeter, skal kommunen godkjenne bruk av skog-

fond før arbeidet starter opp. Dette betyr at dersom 

en skal kjøre på knust grus eller vedlikeholde grøfter 

eller stikkrenner, må man kontakte landbrukskontoret 

i forkant. Kjøreskader på skogsbilvegen fra skogsdrift 

kan ikke dekkes av skogfond, slik det også gjelder kjø-

reskader i terrenget. Mer om dette kan en lese på 

nettet på  

Skogfond og skogfondkonto - Landbruksdirektoratet 

(skogfond.no) 

 

Bonitet Minimum planteantall per dekar 

26 220 

23 220 

20 200 

17 180 

14 160 

11 130 

8 100 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto
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Vegkantrydding og vegvedlikehold 

For at skogsbilvegene skal tørke opp om våren og etter regnværsperioder, er det viktig at skog og 

vegetasjon ikke henger inn i vegbanen. Ofte er det behov for å rydde skog i 3 – 4 meter avstand fra 

vegkant. Sletting av kjørespor og oppgrusing er ofte aktuelt. Vi har entreprenører på Hadeland og i 

Nittedal som påtar seg oppdrag av alle slag.   

Saksbehandling av traktorveger 

All bygging av traktorveger er i utgangspunktet søknadspliktig etter landbruksveiforskriften. Men 

«Forskriften gjelder ikke for vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende 

landbruksvei som ikke medfører endring av veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier 

med byggebeskrivelse.» Er du i tvil, kan du ta kontakt med landbrukskontoret. Hele forskriften fin-

ner du her: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier - Lovdata 

Vi har mange saker for tida, så ta kontakt så snart du vurderer bygging eller opprusting av en trak-

torveg. Bare ved en liten telefonsamtale finner vi ut om prosjektet er søknadspliktig eller ikke. 

Opprusting av skogsbilveger 

Har du en eldre skogsbilveg som treng-

er opprusting er det ofte mulig å få    

30 – 40 % statstilskudd. Sammen med 

skattefordel kan det bety at du bare 

må betale omtrent halve kostnaden 

selv. Tilskudd må først tildeles kommu-

nen, før det kan tildeles det enkelte 

vegprosjektet. Det er også saksbehand-

ling etter den samme landbruksveifor-

skriften som nevnt over. I tillegg må 

det lages et kostnadsoverslag og be-

regnes et skoggrunnlag, som krever en 

del arbeid. Derfor er det viktig at Land-

brukskontoret får tidlig greie på om du går med slike planer. 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med noen av skogbrukskonsulentene på landbrukskontoret. 

Kontaktpersoner skogbruk: 

Lars Hagen Haugsrud, tlf. 90 54 65 90, Lars.Hagen.Haugsrud@gran.kommune.no  

Helge Midttun, tlf. 99 58 03 55, helge.midttun@gran.kommune.no  

Jon-Gerhard Johansen, tlf. 46 89 63 82,  jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-28-550?q=forskrift%20om%20landbruksveier
mailto:Lars.Hagen.Haugsrud@gran.kommune.no
mailto:helge.midttun@gran.kommune.no
mailto:jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no


 www.gran.kommune.no/landbruk 

Rådhusveien 39 

2770 Jaren 

Tlf. 61 33 84 00 

  

Følg oss på Facebook 

Landbrukskontoret har sin egen side på facebook.  

Søk opp Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal 

og trykk liker, så blir du oppdatert på det som skjer. 

LANDBRUKSKONTORET  

FOR HADELAND OG NITTEDAL 

ØNSKER DERE ALLE EN GOD SOMMER! 


