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TILSKUDDSORDNINGER I SKOGBRUKET 

Det er vedtatt «Overordnede retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, 
2020 - 2023 i Land og Hadeland og Nittedal». Retningslinjene er styrende for kommunale til-
skudd til skogsbilveger og skogkultur. Satsene til skogkultur er gjengitt under: 

Se hoveddokumentet for retningslinjer og ytterligere detaljer. 

Ekstraordinært «koronatilskudd» 

I 2020 gis det et ekstraordinært tilskudd til vårplanting, kr 1,30 per plante. Dersom plantinga er 
utført av skogeierandelslag eller tilsvarende aktører, gis ikke dette tilskuddet til skogeieren.  
I disse tilfellene går tilskuddet direkte til andelslaget. Skogeiere som ikke benytter skogeier-
andelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet, søker kommunen om det ekstraordinære  
tilskuddet gjennom skogfondssystemet. NB: søknadsfrist 1. september. 

Mindre med tilskudd til ungskogpleie, markberedning og skogsbilveger 

På grunn av at tilskuddsmidlene til vårplanting tas av vanlig skogkulturtilskudd og tilskudd til 
skogsbilveger vil det kunne bli knapphet på midler. Dette vil kunne medføre at tilskuddssatsene 
må reduseres til høsten. 

Klimatilskudd til tettere planting og gjødsling i skog 

Det kan gis inntil 60 prosent tilskudd for inntil 50 planter per daa utover et fastsatt, bonitetsav-
hengig minimumsantall. Det er ulike terskelnivåer for når tilskuddet slår inn ved tettere planting 
ved vanlig nyplanting og for markberedte felt. 

Suppleringsplanting - det kan gis 20 % tilskudd, uavhengig av hvor mange planter som suppleres 
inn. Men det et krav at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall 
pr daa ved tettere nyplanting. 

Gjødsling - det kan gis inn til 40 % tilskudd. Les mer om forutsetninger her. 

Bruk av skogfond og behandling av tilskudd 

Søknad om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur skal sendes kommunen snarest mulig 
etter at arbeidet er utført. Tilskudd til skogsbilveger må det søkes om før prosjektet starter, sam-
men med søknad om bygging / ombygging etter landbruksveiforskriften. 

Søknad kan foretas elektronisk i Altinn fra www.skogfond.no.   

NB: Hvis ikke søknaden sendes via Altinn, må skjema LDIR-909 benyttes og leveres sammen med 
signert faktura (epost eller papir). 

Tiltak  
Tilskuddssats   

(inntil) 

Maks  

kostnad/dekar 

Markberedning 40 % 600 

Ungskogpleie 35 % 800 

Kunstig kvisting av furu og lauv (skal forhåndsgodkjennes) 35 % 600 

Etablering og skjøtsel av skog i jordbrukets kulturlandskap og gjengro-

ingsarealer (skal forhåndsgodkjennes) 
35 % 2000 

https://drive.google.com/open?id=1nTEvAD-Pbr44c73QQ4TTWygpc8CoEJUd
https://drive.google.com/open?id=1nTEvAD-Pbr44c73QQ4TTWygpc8CoEJUd
https://drive.google.com/open?id=1nTEvAD-Pbr44c73QQ4TTWygpc8CoEJUd
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/tettere-planting#tilskudd-ved-nyplanting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/tettere-planting#planting-etter-markberedning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/tettere-planting#tilskudd-ved-supplering
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/tettere-planting#tilskudd-ved-supplering
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#tilskudd-og-soeknad
http://www.skogfond.no./
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NYANSETTELSER VED LANDBRUKSKONTORET 

Med tre nyansettelser ved landbrukskontoret er det på plass med en presentasjon! 

Lars Hagen Haugsrud 

Jeg har vokst opp på gård i Vallset, Stange. Interessen for skogbruk 

gjorde seg gjeldende etter sommerjobb med ungskogpleie hos  

Romedal og Stange Almenninger. Jeg har tatt både bachelor- og  

mastergrad i skogfag ved NMBU på Ås, og gikk ut våren 2018. Siden 

da har jeg jobbet to år i Viken Skog som skogkulturansvarlig og skog-

bruksleder i Hallingdal.  

På landbrukskontoret vil jeg jobbe sammen med Jon-Gerhard og Hel-

ge for å svare på skogrelaterte spørsmål og henvendelser. Jeg ser 

frem til å bli bedre kjent i Hadeland og Nittedal, og til å ta fatt på nye 

oppgaver! 

 

 

Ellen Synnøve Tofteberg Hougsrud 

Jeg heter Ellen Tofteberg Hougsrud, 37 år og bor i Tingelstad,  
Brandbu, hvor mannen min og jeg driver gård med korn og potet-
produksjon.  

Jeg er vokst opp på gård i Begnadalen i Valdres. og kommer fra jobb 
på landbrukskontoret for Ringerike og Hole. Mine arbeidsoppgaver vil 
være innen jordlovsbehandling og plansaker.  

Ellers er jordvern og trebruk temaer som engasjerer meg.  

 
 

 

 

Kari Anne Oppen 

Jeg er hadelending, og har vokst opp på en gård i Lunner. I 2000 var 
jeg ferdig med min mastergrad innen jord- og plantekultur. Siden da 
har jeg jobbet både i privat sektor med planter, og innen forvalt-
ningen med landbruket.  

De siste ni årene har jeg jobbet i Landbruksdirektoratet med melke-
kvoter. Her på landbrukskontoret, skal jeg jobbe med saksbehandling 
som i hovedsak gjelder SMIL og RMP, nydyrking og drenering. Jeg ser 
fram til å jobbe på Hadeland og i Nittedal med disse ordningene. 



 

Side  4 

REGIONALT MILJØTILSKUDD (RMP) I INNLANDET OG VIKEN 
(bl.a. tilskudd til «endret jordarbeiding» m.m.)  

Denne tilskuddsordningen har ulike tiltak og regler i de to fylkene som Hadeland og Nittedal 

tilhører. På neste side følger en oppsummering av noen av de mest aktuelle tiltakene i de to 

fylkene som i hovedsak må gjennomføres på våren eller i vekstsesongen.  

Det finnes enda flere tiltak å søke på - se veileder for RMP i de to fylkene som skal lages.  

I Innlandet blir veilederen sendt ut pr. e-post eller sms med lenke, til alle som søkte produk-

sjonstilskudd i 2019. I Viken kan den lastes ned fra nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken 

fra medio juni.  

Søknadsfristen for ordningen i begge fylkene er 15. oktober. 

Vi tar forbehold om mulige endringer i RMP som en følge av årets jordbruksforhandlinger. 

 

Kontaktinformasjon: 

Spørsmål om ordningene rettes til følgende ved Landbrukskontoret:  

  Kari Anne Oppen     
  tlf. 46 95 23 57  
  Kari.Anne.Oppen@gran.kommune.no  

  Anne Okkenhaug Bentsen  
  tlf. 48 24 08 65  
  Anne.Okkenhaug.Bentsen@gran.kommune.no 

  Øyulf Guttormsen    
  tlf. 46 93 54 81.  
  Oyulf.Guttormsen@gran.kommune.no 

 

mailto:Kari.Anne.Oppen@gran.kommune.no
mailto:Anne.Okkenhaug.Bentsen@gran.kommune.no
mailto:Oyulf.Guttormsen@gran.kommune.no
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Innlandet: 

Regionalt miljøtilskudd (RMP) i Innlandet 

Typer tiltak: 

 Kulturlandskap:  

Drift av bratt areal. Helling 1:5 eller brattere. Arealet må slås eller beites. 

 Biologisk mangfold:   

 Soner for pollinerende insekter; så pollinatorvennlige frøblandinger i striper på minst 

2 meters bredde. Ingen maksimal begrensning i tilskudd pr. foretak, men tilskudd gis 

ikke til hele/store deler av et skifte. 

 Tilskudd til biologisk verdifulle arealer som beites eller slås. Arealet må være kart-

festet i Naturbase som et viktig eller svært viktig område og skal ikke gjødsles eller 

sprøytes i søknadsåret. 

 Avrenning til vann:  

 Fangvekster sådd som underkultur i korn og oljevekster og fangvekster sådd etter 

høsting av korn, poteter og grønnsaker. Dette ønskes det mer av! 

 Grasdekte kantsoner mot vassdrag på åpenåker-areal - 6 meters bredde - arealene må 

slås, beites eller pusses; grasdekte vannveier i dråg (6 meter) el. grasstriper (2 meter) 

på tvers av fallet. Skal være godt etablert om høsten og skal være flerårig grasdekke. 

God økonomi i disse tiltakene!  

 Utslipp til luft («Husdyrgjødsel/biorest-tiltak»): 

Du kan søke kun på ett av tiltakene nedenfor på hvert enkelt areal. Tilskuddene gjelder én 

spredning per areal per vekstsesong. Arealet må høstes eller beites etter siste spredning i 

søknadsåret. I tillegg til de tre tiltakene nedenfor kan det gis et ekstra tilskudd der gjødsla 

transporteres med slange fra lager til spreder. 

 Bredspredning av husdyrgjødsel på etablert eng om våren el. i vekstsesongen. Må da 

ikke spre noe husdyrgjødsel etter siste høsting. 

 Nedfelling el. nedlegging av husdyrgjødsel i åpen åker og eng. Nedmolding innen 2 

timer. 

 Spredning av husdyrgjødsel på åker - og eng som skal pløyes om - nedmolding innen 2 

timer. 

 Miljøavtale:  

Gjelder søkere som har arealer innafor nedslagsfelt til Askjumtjern og Glorudtjern. Må 

gjennomføre minst ett avrenningstiltak, el. miljøvennlig husdyrgjødselspredning på areale-

ne. Visse vilkår i tillegg ang. ingen jordarbeiding om høst, ikke gjødsle over norm, ikke bei-

tedyr i nærkontakt med vassdrag mm.   

Les mer om RMP i Innlandet her 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
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Viken: 

Regionalt miljøtilskudd (RMP) i Viken. 

I Viken er noen områder spesielt prioritert innenfor forurensning. Dette er alt jordbruksareal 
under marin grense.  Det vil si at alt jordbruksareal i Nittedal kommune er i prioritert område, 
mens Lunner og Jevnaker er ikke i prioritert område.  

Typer tiltak: 

 Kulturlandskap:  
Drift av bratt areal. Helling 1:5 eller brattere. Arealet må slås (ikke bare beiting).  
Gjelder kun arealer over marin grense. 

 Biologisk mangfold:  
Soner for pollinerende insekter; så pollinatorvennlige frøblandinger i striper på minst 2 
meters bredde.  
Kun på areal under marin grense.  

 Avrenning til vann:  

 Fangvekster sådd som underkultur i korn og oljevekster og fangvekster sådd etter 
høsting av korn, poteter og grønnsaker – gjelder alle områder. 

 Grasdekte kantsoner mot vassdrag på åpenåker-areal - 8 meters bredde - arealene 
må slås, beites eller pusses; grasdekte vannveier i dråg (6 meter) el. grasstriper  
(2 meter) på tvers av fallet. Skal være godt etablert om høsten og skal være flerårig 
grasdekke. Det er god økonomi i disse tiltakene!  
Gjelder kun under marin grense. 

 Utslipp til luft («Husdyrgjødsel/biorest-tiltak»): 
Arealet må høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret. Tilskuddene gjelder 
én spredning per areal per vekstsesong. Kan søke på begge tiltakene på samme areal. 

 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel i åpen åker og eng. Nedmolding innen  
2 timer. 

 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange. 

 Miljøavtale:  
Tilskudd til jordløsning og/eller spredning av kompost. Søkes i kombinasjon med avren-
ningstiltak – åker i stubb/fangvekster etter høsting.  
Gjelder areal under marin grense.  

Les mer om RMP i Viken her. 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
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KLIMA– OG MILJØRÅDGIVING PÅ GÅRDSNIVÅ I 2020: 

I april ble det utsendt informasjon om planlagt klima– og miljørådgiving på gårdsnivå til alle PT-

søkere på Hadeland og i Østre Toten. Av de 16 gårdbrukerne som meldte sin interesse var 7 fra 

Hadeland! Blant disse 7 var det stor spredning i gårdenes beliggenhet og produksjon, og alle vil 

bli tilbudt rådgiving i 2020. 

Rådgivningen blir gjennomført på gårdsnivå, med hovedfokus på tiltak tilpasset det enkelte bruk 

som bidrar til redusert klimagassutslipp, økt karbonlagring og redusert avrenning. Tiltak som kan 

redusere faren for produksjonssvikt ved år med tørke eller store nedbørsmengder vil også tas med 

der det er relevant. 

Norsk Landbruksrådgivning Innlandet er engasjert for å gjennomføre den praktiske rådgivningen. 

NLR vil gjennomføre befaring og rådgivning hjemme på gården sammen med gårdbrukeren, samt 

utarbeide en oppsummerende rapport i etterkant. Rapporten vil fungere som et oppslagsverk ved 

å kartfeste og beskrive aktuelle tiltak, samt gi informasjon om aktuelle tilskuddsordninger og andre 

økonomiske og driftsmessige fordeler. Rapporten tilgjengeliggjøres også for arbeidsgruppen i Den 

dyktige bonden og deres landbrukskontorer, slik at videre oppmuntring og rådgivning rundt muli-

ge tilskuddsordninger kan gjennomføres. Deltagelse i rådgivingstjenesten er gratis og uforplikten-

de, den enkelte gårdbruker tar selv en avgjørelse på hvilke tiltak gården har kapasitet til å gjen-

nomføre. 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

 Fagdag om karbonlagring i jord og fangvekster (sommer) 

 Kurs i gjødslingsplanlegging i samarbeid med Landbrukets Fagråd Hadeland (høst) 

 Kurs/ fagdag om fyringsanlegg og fyringsteknologi (høst/ vinter) 

Nærmere informasjon og invitasjoner vil bli utsendt senere. 

Følg oss på Facebook! 

Søk opp Den dyktige bonden på Facebook 

og trykk på liker-knappen, så blir du  

oppdatert på det som skjer.  

Kontaktinformasjon: 

Telefon: 48 04 26 83 

Mail: marte.helene.tofte@gran.kommune.no 

Web: www.gran.kommune.no/den-dyktige-bonden 

https://www.facebook.com/DenDyktigeBonden/
https://www.facebook.com/DenDyktigeBonden/
https://www.facebook.com/DenDyktigeBonden/
https://www.facebook.com/DenDyktigeBonden/
mailto:marte.helene.tofte@gran.kommune.no
http://www.gran.kommune.no/den-dyktige-bonden
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UTVALGT KULTURLANDSKAP 

Totalt har 46 av de mest verdifulle kulturlandskapsområdene i Norge fått status som utvalgt 

kulturlandskap, deriblant området Granavollen—Tingelstad—Røykenvik som fikk sin status 

godkjent i februar 2020. 

Gran kommune har fått 1,3 mill kroner som skal brukes på kulturlandskapet i år. 

Forvaltning for å bevare verdifulle kulturlandskap for fremtiden 

På landbruksdirektoratets hjemmeside står det at «Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en 

samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap 

med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjen-

nom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i om-

rådene.»  

Det er for området Granavollen – Tingelstad – Røykenvik utarbeidet en forvaltningsplan som av-
grenser området, oppsummerer verdiene, har målformuleringer for området og skisserer tiltak. 
Denne planen kan du lese her. Forvaltningsplanen vil ligge til grunn for hvordan de årlige  
øremerkede midlene til området skal brukes. 

Formålet med tilskudd til tiltak i "Utvalgte kulturlandskap" er å bidra til å sikre verdier knyttet til 

landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og 

drift. 

Søknad: 

Alle enkeltforetak eller lag/foreninger som er registrert i enhetsregisteret kan søke på midlene 

øremerket for ordningen, men dersom søker ikke selv er grunneier der tiltaket skal  

gjennomføres, må det foreligge skriftlig tillatelse for gjennomføring fra eier og eventuelle  

rettighetshavere. Tiltaket det søkes støtte til må ligge innenfor området Utvalgt kulturlandskap 

Granavollen – Tingelstad – Røykenvik, i Gran kommune. 

Tilskudd søkes elektronisk gjennom ID-porten/Altinn, via dette søknadsskjemaet. 

Den ordinære søknadsfristen for 2020 var 1. mai, og det kom inn 18 søknader. 

Har du et prosjekt du ønsker å gjennomføre så kommer det friske midler i 2021. 

https://www.gran.kommune.no/getfile.php/4675188.2576.tbjstzmwilu7ib/Forvaltningsplan+UKL+Gran+-godkjent+02032020.docx.pdf
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/


 Side 9 

Hva kan det innvilges tilskudd til? 

Aktuelle tiltak som prioriteres i startfasen av arbeidet med UKL: 

Skjøtsels- og vedlikeholdstiltak: 

 Inngjerding og rydding av beitearealer 

 Vedlikehold/opprusting og skilting av gutuer/veger og ras-

teplasser/utsiktspunkter 

 Tilrettelegging/skjøtsel av kulturminner for allmenheten 

 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 ikke er i aktiv bruk og er 

utsatt for forfall 

 Skilting/ informasjonstavler/informasjonsmateriell 

 Natur-/ kulturstier 

Mer informasjon og kontaktinformasjon: 

Finn mer informasjon om tilskuddsordningen på Landbruksdirektoratets hjemmesider her eller les 
forskrift om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket her. De lokale retningslinjene 
for 2020, utarbeidet av den lokale arbeidsgruppen, kan du lese her. 

Ordningen «Tilskudd til utvalgt kulturlandskap i jordbruket» forvaltes for området Granavollen – 

Tingelstad – Røykenvik av Gran kommune ved Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal, og vår 

kontaktperson for ordningen er Kjersti Andresen. 

Kjersti Andresen 

46 92 43 44  

kjersti.andresen@gran.kommune.no  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024
https://www.gran.kommune.no/getfile.php/4675189.2576.z7wkjnuanuaplw/Utvalgte+kulturlandskap+Lokale+retningslinjer+for+2020.pdf
mailto:kjersti.andresen@gran.kommune.no
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UNNGÅ LANDBRUKSPLAST PÅ AVVEIE 

Rundballer har blitt en del av kulturlandskapet, men når fôret er distribuert er det viktig at 

plasten håndteres på en slik måte at den ikke kommer på avveie.  Avfall på avveie er skadelig 

både for miljøet og for næringas omdømme, så her er det viktig med gode rutiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å hindre rundballeplast på avveie:  

1. Forsvarlig lagring skal sikre at rundballer ikke tas av flom,  

utrasing av masser eller snøsmelting.  

2. Løse ender/ ’’haler’’ er et problem, særlig på enkeltballer og de ytterste ballene i  

et lager.  Vær oppmerksom ved flytting av slike baller. 

3. Ved transport langs vei må man sikre seg mot flagrende plast både av hensyn til  

miljø og trafikksikkerhet.  

4. Foringsplassene er en viktig kilde til plast på avveie. Gode  

rutiner for å ta vare på plasten gjør at du slipper å rydde.  

5. Gode rutiner for mellomlagring av plast før levering på miljøstasjonen er viktig.  

Det er ergerlig å finne plast man har prøvd å ta vare på i nettinggjerdet eller som 

‘’pynt’’ på trærne.  

6. Gjør en ekstra innsats på våren for å fjerne plast som har  

frosset fast eller havnet på feil plass.  

7. Fjern plasten fra baller som må kasseres, ikke la dem ligge og gro ned. 
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Innsamlingsanlegg som har signert avtale om landbruksfolie 

med Grønt Punkt Norge plikter å ta imot ferdig sortert land-

bruksplast og rundballenett gratis ved sine anlegg.   

På Hadeland kan landbruksplast leveres gratis ved alle HRAs 

gjenvinningsstasjoner, men grunnet kapasitet ved relativt 

små anlegg er det ønskelig at større mengder landbruksplast 

leveres direkte til hovedanlegget på Trollmyra i Jevnaker. 

I Nittedal tas det ikke imot landbruksplast ved den lokale 

gjenvinningsstasjonen. Derimot kan all landbruksplast leveres gratis ved Ragn-Sells  avdeling på 

Gardermoen. 

Sorter avfallet før leveranse. 

Både rundballeplast, rundballenett og PP-sekker tas imot ved gjenvinningsstasjonene, men de 

håndteres ulikt og skal derfor leveres separat. Sørg for gode rutiner for rengjøring og mellom-

lagring, så blir jobben din lettere ved leveranse. Det er kun sortert plastemballasje som er fritt 

for forurensninger (produktrester, jord, andre typer plast osv.) som kan leveres gratis. 

Rundballeplast  

Rundballeplast skal leveres rengjort. Den trenger ikke være nyvasket og ‘’spylt ren’’, men sørg for 

at minst mulig jord og fôrrester blir med ved leveranse. Kost/ rist plasten før mellomlagring på  

gården, så slipper du skippertak før levering.  Husk å fjern nettene, de skal leveres separat!  

Hvit og farget folie leveres hver for seg og svært skitten plast skal legges for seg selv. 

Rundballenett  

Rundballenett behandles som restavfall og skal derfor leveres separat fra rundballeplasten. Også 

her skal det værste av fôrrester og jord fjernes. Rist av nettene før mellomlagring. 

PP-sekker/ storsekker  

PP-sekker skal være fritt for produktrester, jord, sand og annen plast ved levering, men ytter– og 

innersekk kan leveres samlet og trenger ikke skilles. Oppfordringen fra avfallsstasjonene er å  

samle flere sekker i én, slik at håndteringen på avfallsstasjonene etter leveransen blir enklere. 

Annet plastavfall fra landbruket 

Andre typer plastavfall fra landbruket som kan 

leveres kostnadsfritt  er annen plastemballasje 

som fiberduk , solfangerfolie og plansilofilm, og 

flere typer hard plastemballasje som kanner,  

plantebrett og kasser. 

Mer om returordningen for landbruksplast, hva 

som kan leveres og hvordan avfallet skal hånd-

teres/ klargjøres før leveranse kan leses i  

Grønt Punkt sin landbruksbrosjyre. 

https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf
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VI TAKKER JENS FOR MANGE ÅRS 

TROFAST TJENESTE! 

Jens Olerud begynte i jobben ved landbrukskontoret 14. august 1980, og  
har der jobbet og  trivdes i snart 40 år.  Nå har han gått av med pensjon.  
Arbeidsplassen har gjennomgått store endringer i løpet av Jens sin  
fartstid, og i dag er landbrukskontoret et interkommunalt kontor for hele 
fire kommuner i to fylker, der Gran er vertskommune. 

Selv om Jens åpent og hjertelig telte ned dag for dag fra nyttår til han  
formelt sluttet 1. april, regner vi med å se ham igjen. I følge Jens slutter du 
aldri helt på landbrukskontoret. 

Når det gjelder planer for framtida spenner de over et vidt område. Jens 
skal reise og se på Norges eldste jernbanetunnel på Bøhn stasjon mellom 
Dal og Eidsvoll. Så skal han bli 10 kg lettere og 2 minutter raskere. Og til 
slutt skal han nesten "melde fløtting" til Øståsen. 

Jens er ruteansvarlig for DNT fra Brovoll i Lunner til grensa til Søndre Land  
- så han blir ikke arbeidsledig. Følg den blåmerka løypa, så finner du'n.  

God tur, Jens! 

 

 

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. 
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