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Spar husdyrgjødsel til våren hvis du kan 
Hvis du har lagerplass til husdyrgjødselen så vurder å spare den til våren. Husdyrgjødsel om høsten 
får en bare nytte delvis. Det krever tid og varme å nedbryte den organiske delen av gjødselen. Derfor 
er det dårlig økonomi å kjøre den ut sent, der deler av den blir utvasket i løpet av vinteren.  
 
Den 10. august er fristen for å kjøre ut husdyrgjødsel under RMP-ordningen tilskudd til Miljøvennlig 
spredning.   RMP-ordningen skal stimulere til at mest mulig – helst alt husdyrgjødsel, skal ut om 
våren eller forsommeren. Det vil si at en har lagerkapasitet til 9-10 måneder eller mer, og at en heller 
velger å bruke handelsgjødsel i den grad at en må gjødsle senere.  
 
Den 1. September er endelige frist for utkjøring av husdyrgjødsel for alle i Hå kommune.  Må du kjøre 
ut gjødsel frem mot denne datoen bør du vurdere nedbør og risiko for avrenning samt generelt kjøre 
små mengder pr arealenhet. Det vil bare unntaksvis bli gitt forlenget frist. 

 

Landøyda sprer seg 
Det meldes fra flere hold at Landøyda sprer seg og for mange er den en årlig kamp. Den kan bli et 
stort problem i beite, hvis den får lov å frø seg.  Både i Bjerkreim og Egersund har de nå kampanjer 
for å fjerne planten før den kaster frø. Den er giftig for dyr og kan forårsake leverskader på storfe og 
hest, hvis de får den i seg. I frisk tilstand unngår dyrene den men i tørka tilstand kan de ikke smake 
bitterstoffet.  August er en god måned for en Landøyda-aksjon, hvis det står noen rundt omkring. Det 
er bare fjerning av planter som har effekt på denne tiden – kjemisk bekjemping er ikke et alternativ. 
For at frøene ikke sprer seg må de brennes. Landøyda kan gå i restavfall til forbrenning eller brennes i 
begrenset omfang på garden. Som næringsdrivende må du vanligvis betale for å levere større 
mengder restavfall. 

 

SMIL og drenering – mye midler  
Vi gjentar at det er bra med midler både innen SMIL og drenering.  Statsforvalteren oppfordrer til å 
søke om midler til forurensingstiltak med videre. Herunder kommer vedlikehold av renseparker og 
vassdragstiltak. Også tilskudd til andre tiltak som steingarder er aktuelle. Tilskudd til opprensk av 
rensepark blir vurdert etter størrelse og arbeid i på parken.   
Tilskuddssatsene til drenering har økt til 2.500 kr/daa og 38 kr/m grøft – maksimalt avgrensa til 2.500 
kr/daa. Har du allerede fått tildelt midler men ikke påbegynt prosjektet, så kan du få endret satsen. 
 
 


