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Piggfri eiendom 2022 
Du kan ennå nå å søke om høg tilskudd til å fjerne piggtråd i år, dersom du har tid å fjerne 
det dette året. Til neste år vil du også kunne søke men da til lavere sats. Så vi oppfordrer til å 
søke nå og gjøre jobben i høst. 
 
Du må søke i Altinn, eller ta kontakt med kommunen  før du setter i gang med å ta ned 
piggtrådgjerdet.  
 
Det gis Tilskudd på inntil 15 kroner pr. meter fjernet piggtråd.  
I søknaden legger du inn:  

• Kart som viser hvor piggtråden du ønsker å fjerne piggtråd er markert. Vi anbefaler 
gardskart.no, der det er en tegne/målefunksjon. Eller du kan tegne manuelt. 

• I ruten for kostnadsoverslag legger du inn en kostnad på 22 kroner pr. meter fjernet 
piggtråd. Og så søker du om 15 kr/m. Evt resterende er egeninnsats. 

• Legg gjerne ved noen bilder av gjerdet du ønsker å fjerne.  

• Husk å få kvittering dersom du leverer tråden til mottak. 

Etter at søknaden er innsendt, og du har fått bekreftelse på at vi har mottatt nødvendig 
dokumentasjon kan du sette i gang med å fjerne piggtråd. Underveis i arbeidet fører du 
timeliste for arbeid med og uten bruk av traktor. Utbetalingen skjer etter at tiltaket er utført, 
og du har sendt inn timeliste og bilde av nytt gjerde. På Felleskjøpet / Bondekompaniet og 
COOP butikker får du 10% avslag på kjøp av ny toppstreng ved å vise kvittering på at du 
har levert inn piggtråden til mottak og er med i Smil ordningen. (tilbudet gjelder i 2021). Ta 
gjerne kontakt med Tone, hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til søknaden.  
 

Landøyda – vær med på dugnaden 
Landøyda er et giftig ugras, som vi alle bør bidra med å redusere omfanget av. Den 
blomstrer eller står med frø ennå. På dette tidspunkt av året må den fjernes manuelt og helst 
brennes for at den ikke skal spres med frø. Vær obs på at den som tørka plante ikke er bitter 
og da blir spist av beitedyr eller i høy. Det gir leverskader på dyrene.   

 

Fortsatt SMIL-midler i potten 

Det er i fortsatt midler igjen i Hå kommunes pott. Har du noe som du kan tenke deg å gjøre, 
så ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret. Det kan blant annet være rensepark, 
rensking av rensepark, steinsetting av bekk, åpning av bekk, steingarder, biologisk mangfold 
og kulturminner. Spør gjerne - så hjelper vi så godt vi kan. De forskjellige tiltak har ulik 
prioritering. Les SMIL-strategien for Hå Kommune her.  Vi ser at mange renseparker trenger 
opprensk. Ta kontakt, så ser vi på det og det kan gjøres av fagfolk uten at det koster deg 
noe. 

 

Tiltaksplan Varhaugselvene på vei 
Hå Kommune har fått midler til å utarbeide en tiltaksplan for Varhaugselvene. Her vil en se 
på kva som kan gjøres for å forbedre tilstanden i de fire vassdrag: Rongjabekken, 
Tvihaugsåna, Brattlandsåna og Reiestadåna. Det gjelder alle forhold rundt vassdragene, 
både fysiske, kjemiske og økologiske forhold. Det er både laks, ørret og elvemusling i 
bekkene i varierende grad og det er ønskelig å bygge opp om bestandene og forbedre 
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levevilkårene. Alle vassdragene har potensiale for god økologisk tilstand.   Arbeidet vil skje i 
dialog med grunneierne. Vi har engasjert et konsulentfirma til å gjøre jobben. I oktober vil alle 
grunneiere bli invitert til møte om arbeidet og vi ber også om tillatelse til å gå over 
eiendommene for å se på vassdragene.  
 
 


