
Tid for oppdatering av gjødslingsplan 
Dette året blir det fokus på gjødslingsplaner og spredeareal.  Det er viktig å ha gode planer, 
der vi tilfører næring i rett mengde. Det er økonomisk lønnsomt og bra for miljøet. Derfor 
skal vi oppdatere planen hvert år og justere den i forhold til forventet avling og 
jordprøver.  Videre skal vi ha en optimal fordeling av husdyrgjødsel, spredt til rett 
tid.  Kontrollene som skal gjennomføres innen RMP og PT vil har fokus på dette i år. Vi 
oppfordrer derfor alle til å sikre at planen er oppdatert og laget etter regelverk. 
 
For at planen er i orden skal det være jordprøver på alle skifter inklusiv ny leiejord og 
fordeling av husdyrgjødsel skal fremgå av planen. Det vil også være fokus på spredeareal og det 
skal være skriftlige avtaler og kvittering på alt som tilkjøres/kjøres vekk. 
 
Hvis du planlegger selv eller bruker andre enn NLR, så være obs på om grunnlaget i Skifteplan også er 
oppdatert. Ellers kan det bli feil i planen. 
 

Loggføring 
Registrering av hva en faktisk gjør i vekstsesongen er også en viktig del av arbeidet med 
gjødslingsplanen. I Skifteplan er det egne ark til å fylle inn på dette eller du kan gjøre det i 
dagboksform. Datoer for spredning av husdyrgjødsel er et krav i mange av ordningene. Vet 
du at dette er vanskelig for deg, så prøv å tenk ut hvordan du lettest får det til. Det finnes 
mange hjelpemidler, Apper, ungdommer gode på data, papirskjemaer - så alle får det til. 
 

SMIL-midler 2021   
Nytt år – nye muligheter. I fjor fikk landbruket i Hå Kommune godt 2 millioner av SMIL- 
potten på ca 12 millioner i Rogaland! Det er en stor andel og det er på grunn av at mange er 
aktive med tiltak og at vi hadde en god andel av miljøtiltak. Det er en forventning om at 
minst 35% skal gå til miljøtiltak og det klarte vi. Midlene gikk til restaurering av vassdrag, 
renseparker, vipedisker, restaurering av verneverdig bygning og en del restaurering/bygging 
av steingarder. Når vi viser at vi bruker midlene rett, så blir vi også tildelt flere midler.  Vi 
oppfordrer deg til å tenke igjennom om du har noe som er aktuelt å søke midler til. I år kan 
en også søke om fjerning av gammel piggtråd og en kan søke om overdekking til 
gjødsellager. Vi mangler fortsatt litt retningslinjer i forhold til de sistnevnte tiltak, men ta 
kontakt, dersom det er aktuelt. Søknadsskjema finner du på Altinn. 
 
 

Midler til drenering 2021 
Nå er det en god tid å vurdere fornying av drenering og eventuelt søke midler til det.  Det er 
mye midler til rådighet. Alf Henning vil prioritere å hjelpe deg med kart og søknad, hvis du 
tar kontakt. Ring gjerne og avtal tid. Du kan også ordne alt selv via Altinn. 
 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

