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Kantvegetasjon langs elv eller bekk  
Meld inn nå dersom du er interessert.  Nå kan du få plantinga fullfinansiert. Tre og busker langs 
vassdrag er positivt for livet i vann. Det gir skygge for livet i vannet, dette er viktig spesielt i perioder 
med lite vann i vassdraget og mye sol. Samtidig hindrer skygge at det gror for mye gras i selve 
vannløpet. Vegetasjonen vil med mye røtter også binde jord, slik at en får mindre erosjon.  Og det tar 
opp næringsstoff og reduserer næringsstoffavrenning frå jordene. Videre gir vegetasjonen ly og livd 
til andre dyr og insekter og øker dermed det biologiske mangfold.  
Langs vassdrag må du ha en kantsone på minst 2 m og ved oppdyrking i nyere tid må den være på 6 
m. Dette kan være et fint område for etablering av litt vegetasjon. 
  
Kantvegetasjon er et prioritert tiltak innafor SMIL-midler. Her vil du få dekket 70% av kostnaden. I 
tillegg har vi et trefond, der vi dekker resten – altså både planter og planting, om du vil. 
Har du et område som egner seg til planting, ta gjerne kontakt. Vi hjelper med søknad og planteplan. 
OBS! Det er best å plante i løpet av våren, så ta kontakt snarest, så vi får bestilt planter og kan plante 
rettidig. Tilbudet gjelder for alle vassdrag i kommunen. 
For Håelva og Dalabekken er det egne prosjektmidler, slik at her trenger vi ikkje å lage SMIL-søknad, 
men det er viktig at du melder inn nå. 
  
  

Husdyrgjødsel – bondens gull 

Med rekordhøye priser på kunstgjødsel gjelder det om å utnytte hver en dråpe av husdyrgjødsla! 
  
Tidligst utkjøring er 15. februar, men ikke på frossen mark eller snø. Videre gjelder det at plantene 
skal være i vekst. Jorden skal være lagelig og det viktig at plantene vil kunne dra nytte av gjødselen. 
Ved tidlig utkjøring, lite vekst og mye etterfølgende regn er det stor fare for avrenning. Dette er tap 
av dyrt næringsstoff i tillegg til at det er «skitt» for vassdragene. Kanskje er tiden inne til å tenke på 
delt kjøring av husdyrgjødsel på våren - i alt fall der det kjøres store mengder. 
  
Alle må ha gjødslingsplan og den skal være oppdatert hvert år. Bare små driftsenheter med mindre 
enn 5 dyreenheter og ensidig drift kan ha en flerårig plan.  Planen må vise hvordan husdyrgjødsla 
disponeres. Det gjøres best ved bruk av den nyeste GDE-kalkulator, der det er oversikt over mottatt 
og vekk-kjørt husdyrgjødsel. Videre skal det være skriftlige leieavtaler på spredeareal, fortrinnvis 5-
årige avtaler. Leieavtaler med kvitteringsdel finner du her og husk også at du skal få kvittering på 
levert gjødsel. Avtaler med kvitteringer må oppbevares for eventuell kontroll. Gjødslingsplanen må 
holde god faglig kvalitet og husdyrgjødselmengdene må være forsvarlige. Kommunen kan bare 
godkjenne avtale og kvittering mellom produsent og mottaker. Avtaler med formidler eller 
transportør av husdyrgjødsel godkjennes ikke. 
  
Har du ledig spredeareal og ønsker tilkjørt gjødsel, kan du ta kontakt med NLR. Det kan være lurt nå 
når det er høye kunstgjødselpriser. 
  
Fulldyrka jord: 2 m-sonen langs vassdrag skal ikke ha gjødsel – bruk heller litt større avstand eller 
aller helst ha 4m gjødslingsfrie kantsoner og få tilskudd til det gjennom RMP-programmet. 
Innmarksbeite: Det er bare lov å kjøre på godkjente spredearealer på beite.  Uansett godkjenning 
skal en holde 5 m avstand til bekk eller åpen grøft, 5 m fra kant av vass-sig og udrenert myrområde 
og 15 m frå et vann.  Vet du ikke nøyaktig hva som er godkjent, ta kontakt med oss.  

https://www.ha.no/landbruk-og-naring/landbruk/jordbruk-og-husdyr/husdyrgjodsel-og-spredeareal/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ha.no%2F_f%2Fp1%2Fi9a86fbb6-e499-4152-8731-1284aa867882%2Fspreiearealsavtale-skjema.pdf&data=04%7C01%7CTorfinn.Narland%40tine.no%7C0a5a3cf99af1428306a708d9db4453d4%7Cd02b4c26510947e087120e19a90257d6%7C0%7C0%7C637781909270798720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3%2BwqkzSZcpPJ4JTjvwgrtSKWmN1uyGTMwGO2TIsOQ80%3D&reserved=0


Utmark: Det er ikke lov å gjødsle med husdyrgjødsel på utmark. Her kreves en spesiell godkjenning, 
dersom en har ønsker om det. Denne blir normalt bare gitt, dersom arealet er under kultivering. 
  

Innovasjon Norge - tilskudd til gjødsellager 
Innovasjon Norge kan nå gi tilskudd til gjødsellager inntil kr 200 000 i 2022. Her er det forenklet 
søknadsprosess.  
  
På Innovasjon Norge  sine nettsider under Rogaland skriver de i 2022 om følgende prioriteringer:  

1. Ombygging fra båsfjøs til løsdrift i melkeproduksjonen for mindre bruk opp til 30 liggebåser. 
Ekstra tilskudd til fjøs bygget i tre opprettholdes. 

2. Frukt og grønsaker – nye produsenter prioriteres fremfor de som har fått tilskudd tidligere. 
Dessuten prioriteres små og mellomstore produsenter foran de store produsentene. 

3. Vekshustnæringen – små og mellomstore har prioritet. Det samme har nye produsenter som 
ikke har fått støtte tidligere. 

4. Gjødsellager og grovforlager (plan- og tårnsiloer) hvor målet er redusert plastforbruk. 
5. Mellomstore fjøs inntil 50 melkekyr 
6. Landbruksbaserte næringer/tilleggsnæringer – fokus på prosjekter innen lokalmat og 

landbruksbasert reiseliv, samt kombinasjon av disse. Prosjekter med størst verdiskapings- og 
vekstpotensiale vil bli prioritert. Det er mulig å få støtte til ideavklaring for de prosjektene 
som har høyest prioritet. 

7. Generasjonsskifte-tilskudd følger de ordinære prioriteringene som vist over. 
Generasjonstilskuddet gjelder for de under 35 år og med maks investering på 1,5 millioner 
kroner. 

  
Det vil komme en ekstraordinær pott i år til landbruket – sannsynligvis til små og mellomstore 
bruk.  Det har ikke kommet detaljer på dette. De starter opp behandling av årets søknader ca. 1. 
februar, så det anbefales å sende inn søknader tidlig på året. 
  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.innovasjonnorge.no%2Fno%2Ftjenester%2Flandbruk%2Ffinansiering-for-landbruket%2Fregionale-prioriteringer-for-landbruksmidler%2F&data=04%7C01%7CTorfinn.Narland%40tine.no%7C0a5a3cf99af1428306a708d9db4453d4%7Cd02b4c26510947e087120e19a90257d6%7C0%7C0%7C637781909270798720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uuk%2BzHpdMayYDJ1hzPn94bDlgLp8MAn0utsXGnRVNvY%3D&reserved=0

