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Side  2 

 

HUSK Å SØKE STRØMSTØTTE INNEN 30. SEPTEMBER, TIL 

JORDBRUKSFORETAK, VEKSTHUS OG VANNINGSLAG! 

For å få strømstøtte for perioden april 2022 – juni 2022, må du huske på å sende inn ny 

søknad om strømstøtte, innen 30/9. 

Søknadsskjemaet ligger på Landbruksdirektoratets hjemmeside – du kan klikke her . 

For deg som sender inn søknaden på vegne av et jordbruksforetak innen 30/9, har  du 

dermed registrert deg til og med mars 2023, og trenger da ikke søke flere ganger  i det 

kommende halvåret.  

Veksthus må sende inn én søknad for hvert kvartal det ønskes støtte for. Vanningslag 

må sende inn én søknad for hver periode det ønskes støtte for. Les mer på Landbruksdi-

rektoratets side, se lenke ovenfor. 

Skulle du som jordbruksforetak glemme å sende inn søknad innen 30/9, vil du gå glipp 

av støtten for perioden april – juni 2022 (andre kvartal). Du kan imidlertid gå inn seinere 

og søke om støtte for tredje og fjerde kvartal 2022 og første kvartal 2023. 

Mer info om strømstøtteordningen finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Se 

lenke ovenfor. 

 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag
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PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET (PT) - SØKNADS-

FRIST 15. OKTOBER 

Søknaden – den digitale – åpner 1. oktober. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søk-

nadsfristen 15. oktober! 

Generell info om Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (en felles ordning) finner du hos 

Landbruksdirektoratet her . 

Du søker elektronisk på følgende lenke: Åpne søknadsskjema . 
 
Du kan endre opplysninger i søknaden fram til 29. oktober, men du må da først ha levert 

inn søknaden innen fristen 15/10. 

Viktig! Er det noe du er usikker på i forbindelse med søknaden, skriv dette i søknaden un-

der «Kommentar fra søker» før du sender den inn.  

Kommentarfeltet i søknaden om PT finner du under fanen (overskriften) «Dokumentasjon 

og dialog».  

 

REGIONALE MILJØTILSKUDD - RMP - SØKNADSFRIST                   
15. OKTOBER 

Søknaden åpnet for utfylling fra 15. september. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før 

søknadsfristen!  

De mest vanlige ordningene som blir søkt på er Ingen jordarbeiding om høsten, og Drift av 

bratt areal. For flere ordninger i RMP, se veiledningshefte. 

 Søkere i Innlandet (Gran kommune) 
       - Veiledningsheftet for Regionale miljøtilskudd Innlandet, finner du her   

- Generell info om Regionale miljøtilskudd finner du hos Landbruksdirektoratet: 
Om Regionale miljøtilskudd 

- Du søker elektronisk på følgende lenke: Åpne Søknadsskjema 

 Søkere i Oslo/Viken (Lunner, Jevnaker og Nittedal kommuner) – NB! Det er økte 
satser i prioritert område - som omfatter mesteparten av jordbruksarealene i Jevna-
ker og Lunner (nord for Grua) og alt areal i Nittedal.  Se tabell neste side. 

  

 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-2022.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
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 Tabellen under viser nye satser i Oslo/Viken:  
 

 

 

- Veiledningsheftet for Regionale miljøtilskudd Oslo/Viken, finner du her 
- Generell info om Regionale miljøtilskudd finner du hos Landbruksdirektora-

tet: Om Regionale miljøtilskudd 
- Du søker elektronisk på følgende lenke: Åpne Søknadsskjema 

 

Viktig! Er det noe du er usikker på i forbindelse med søknaden, skriv dette i søknaden 

under «Merknad fra søker» før du sender den inn. 

 

Tiltak Erosjonsrisiko 

Sats i prioritert områ-

de 

Ingen jordarbeiding om høsten Klasse 1, 1m/dråg og 2 130 kr/daa 

Ingen jordarbeiding om høsten Klasse 2m/dråg, 3 og 4 240 kr/daa 

Direktesådd høstkorn og høstolje-

vekster Klasse 1-4 
200 kr/daa 

Fangvekst som underkultur   200 kr/daa 

Fangvekst sådd etter høsting   350 kr/daa 

Veiledning om og hjelp til å søke elektronisk om PT og RMP  

Vi oppfordrer til å bruke veiledningene som vi har lagt inn som lenker for ordningene (se 

over). Dersom du selv ikke har mulighet til å søke elektronisk, anbefaler vi at du tar 

kontakt med din regnskapsfører, eller eventuelt søker på papir. Husk da at en regns-

kapsfører eller andre må gis fullmakt i Altinn for å kunne levere søknaden(e) på vegne 

av foretaket.  

 

Skulle du likevel ha behov for veiledning, kan du kontakte oss på telefon:  

 
   

Ordning Navn Telefon 

RMP Kari Anne Oppen 46 95 23 57 

PT og RMP Øyulf Guttormsen 46 93 54 81 

PT Anne Okkenhaug Bentsen 48 24 08 65 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2022.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
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Gjødslingsplan – viktig å vite om dette ved utfylling av PT- og RMP-

søknaden  

Regler om gjødslingsplan sier at alt areal foretaket bruker - også nytt areal - må være med i 

gjødslingsplanen. Sjøl om du ikke har rukket å ta jordprøver for arealene, skal arealet tas 

inn i gjødslingsplanen (normgjødsling). 

Dersom det skulle være noe du er usikker på eller noe du ønsker å gi beskjed om til saksbe-

handler, bruk kommentarfeltet i søknaden. 

 

 

ØKTE DRENERINGSTILSKUDD 

Fra 1. juli 2022 ble dreneringstilskuddene økt. Nye satser er 2 500 kr per dekar systematisk 

grøfting eller 38 kr per løpemeter grøft - avgrenset til maksimalt 2 500 kr per dekar berørt 

areal.  

Vi oppfordrer til å søke dreneringstilskudd dersom du har tenkt å grøfte.  

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, men ikke har startet på 

dreneringsarbeidet, kan trekke gammel søknad og søke på nytt. Gjelder dette deg, gir du 

beskjed via e-post til kari.anne.oppen@gran.kommune.no om at du trekker søknaden din.  

 

 

 

 

 

 

mailto:kari.anne.oppen@gran.kommune.no
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NYDYRKING - OGSÅ AV SMÅ AREAL - ER SØKNADSPLIKTIG 

TILTAK 

Landbrukskontoret har opplevd en økende interesse for nydyrking de siste åra, og vi har 

generelt en positiv holdning til at nydyrking skjer. Imidlertid har det vært tilfeller der nydyr-

king har blitt påbegynt/ferdigstilt uten at tiltaket har vært omsøkt og/eller godkjent. Dette 

er ikke en ønsket situasjon - da viktige landskaps- og miljøverdier kan gå tapt uten forutgå-

ende saksbehandling og vurdering. Landbrukskontoret minner derfor om at ethvert nydyr-

kingstiltak, stort eller lite, er søknadspliktig tiltak. Du kan ikke starte på et nydyrkingstiltak 

før godkjenning er gitt.  Dette gjelder også åkerholmer og annet restareal.  

Mer informasjon om nydyrking og søknadsprosessen finner du på Landbruksdirektoratet 
sine hjemmesider, eller ved henvendelse til landbrukskontoret. 

Kontaktpersoner:  

Øyulf Guttormsen, tlf: 46 93 54 81 
Kari Anne Oppen,   tlf: 46 95 23 57  

 

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 befa-

ringer 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 . 

 

 

DIGITALT MØTE OM INNOVASJON NORGE-MIDLER I VIKEN  

18. OKTOBER 

Innovasjon Norge i Viken arrangerer et digitalt møte tirsdag 18. oktober, der de informe-

rer om muligheter for støtte og hvordan du søker. Kontakt Kjersti Andresen for å få til-

sendt en lenke til møtet. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/soke-om-nydyrking?resultId=0.0&searchQuery=nydyrking
mailto:einar.teslo@gran.kommune.no
mailto:einar.teslo@gran.kommune.no
mailto:Kjersti.andresen@gran.kommune.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
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PERSONALNYTT PÅ LANDBRUKSKONTORET HØSTEN 2022  

Øyvind Sørhuus 

Øyvind starter i en fast stilling som spesialkonsulent skog-
bruk 3. oktober. Han overtar da jobben etter Lars Hagen 
Haugsrud som har sluttet hos oss. 

Øyvind har vokst opp på en gård i Innbygda i Trysil. Han har 
først gått tre år på skogbruk v. Høgskolen i Innlandet på 
Evenstad, og deretter har han gått to år på skogfag på 
NMBU på Ås og tatt en mastergrad og er forstkandidat.  
Øyvind bor på Nordre Lomsdalen på vestsida i Søndre Land. 
Han kommer fra en jobb som skogkonsulent hos Norskog.  

I jobben hos oss skal han drive med skogsbilveger, hogst-
meldinger, skogfond og tilskuddsordninger. Øyvind ser fram 

til å starte i ny jobb. Det er bare å ta kontakt med han hvis du har spørsmål om skogfaglige 
saker.  

Anders Kvaløy Olsen 

Anders vikarierer for Ellen Synnøve Tofteberg Hougsrud 
fram til og med juni 2023, og skal blant annet jobbe med 
lovsaker på landbrukskontoret. Han startet i vikariatet 1. au-
gust. 

Anders kommer fra Brønnøysund og har tidligere jobbet fem 
år på landbrukskontoret i Vestre Toten kommune.  

Jeg har med ydmykhet tatt på meg oppgaven med å være 
med å forvalte dette rike jordbruksområdet, og jeg gleder 
meg til å bli bedre kjent med folk som driver i næringa, sier 
Anders.  

 

May-Iren Bojang Høgsaas 

May-Iren skal starte i et vikariat ca. 1. november, for spe-
sialkonsulent skog, Jon-Gerhard Johansen, som har ett års 
permisjon fram til 1. september 2023. Hun skal i dette vika-
riatet jobbe med både skog og vilt, men ha hovedvekt på 
viltforvaltning. 

May-Iren kommer fra Ski (nå Nordre Follo kommune), og 
flyttet til Hadeland for åtte år siden. Hun bor sammen med 
mann og barn på et småbruk på Hennung.  

May-Iren gikk linja for skogbruk og villmarksliv på natur vi-
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deregående skole i Oslo og har videre tatt en bachelorgrad i utmarksforvaltning på Høgsko-

len i Hedmark, avd. Evenstad. Seinere har hun jobbet i Randsfjordmuseet og har bl.a. vært 

formidlingsansvarlig for Kittilbu Utmarksmuseum og Hadeland Bergverksmuseum.  

May-Iren gleder seg til å starte i jobben og til å få nye oppgaver og erfaringer. Hun forven-

ter mye kommunikasjon med grunneiere og innbyggere i regionen vår. 

 

KURS OM GJØDSLINGSPLAN I NOVEMBER 

Det vil bli arrangert et kurs om gjødslingsplan den 1. og 8. november kl. 19—22 på Gran 

rådhus og på Teams.  Dette er et kurs som går over to kvelder. Det ble kjørt et tilsvarende 

kurs, men kun på Teams, i slutten av mai i år. 

Tema for kurset er: Teoretisk innføring i innhold i gjødslingsplan og hvordan sette opp en 

gjødslingsplan og bruke den aktivt. Lærer vil være med på storskjerm på kurset for de som 

vil delta på rådhuset, og det vil bli muligheter for å stille spørsmål undervegs til lærer. Det 

vil også bli med personer fra Landbrukskontoret, som kan veilede under oppgavejobbing.  

Vi ser at det er behov for mer kunnskap om gjødslingsplaner, og at et bevisst forhold til 

bruk av både husdyrgjødsel og kunstgjødsel kan spare miljø og gi innsparinger for lomme-

boka.  

Arrangør av kurset er Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal og kommuner i søndre 

del av gamle Oppland. 

Mere info og påmeldingsfrist kommer på e-post, nettsider og Facebook.  

 



 www.gran.kommune.no/landbruk 

Besøksadresse: 

Rådhusveien 39 

2770 Jaren 

 

Telefon: 

Tlf. 61 33 84 00 

INNSENDING AV JORDPRØVER HØSTEN 2022 

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal vil også i år ta 

imot jordprøver og videresende disse til Eurofins-laboratoriet.  

Trenger du å ta nye jordprøver i høst?  

For gjødslingsplan er det krav om at jord-prøver skal tas minst hvert 

8. år.  Dersom det brukes husdyrgjødsel, bør jordprøver tas oftere, 

ca. hvert 4.-5. år. 

Jordprøver sendes fra Gran rådhus etter hvert når vi har fått inn en 

del prøver. Prøver kan bli sendt inn helt fram til jul.  

Vanlig svartid på jordanalysene er minst 8-10 uker. Dersom du øns-

ker å få satt opp gjødslingsplan og få bestilt gjødsel tidlig i vinterse-

songen, bør du derfor få tatt jordprøver så snart som mulig. 

Du kan få emballasje og låne jordspyd hos oss på Gran rådhus. Spør 

etter dette i resepsjonen. Dersom du bor langt unna Gran rådhus, vil 

vi anbefale deg å ringe sentralbordet på forhånd på tlf. 61 33 84 00 

(kl. 10 – 14) for å høre om det er ledig jordspyd. 
 

Husk at eskene skal være helt fulle, og merket med skiftenummer og 

avsenders navn. Det må også fylles ut et bestillingsskjema som leve-

res sammen med jord-prøvene. 

Ved standard jordprøver for gjødslingsplanlegging er det vanligvis 

tilstrekkelig å krysse av for «Pakke 1 jord». Denne prøven koster  

kr. 249 + mva. 

Dersom det er misvekst eller andre spesielle forhold, kan du ta kon-

takt med Landbrukskontoret.   

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. 


