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De viktige kantsoner og deres funksjon  
AK-tilskuddet forplikter til å ta vare på kantsonene og det er det gode grunner til. For livet i våre 
vassdrag har sterk sammenheng med hvordan kantsonene ser ut. Kantsonene er levested for mange 
insekter som igjen i ulike stadier er viktigste næring til fisk i bekken. En kantsone med tre og busker 
gir også næring til bier og insekter som er viktige for bestøvning også for plantene i jordbruket. Tre og 
busker gir i tillegg skygge i bekken. Dette hindrer at gras og andre planter gror i bekken og bekken 
holder seg derfor mye renere. Det gir mindre arbeid i forhold til å måtte foreta opprensk. Skyggen 
gjør også at fisken lettere overlever i varme perioder med lite vann. Kantsonen vil også være en 
buffer som tar opp næringsstoff og dermed reduserer næringstoffinnholdet i vannet. Tenk om 
etablering av kantsoner er den enkleste vei til å friskmelde våre vassdrag.  På Undheim den 
30.nov.  hadde vi en god innføring i hva kantsoner betyr og samspillet med livet vannet.  Vi fikk se en 
film om kantsoner, som også tok opp temaet om skjøtsel og vi fikk en presentasjon om Tverråna med 
sidebekker og de mange kvaliteter som vassdraget har  av Sina Randulff Thu i Ecofact.  Besøk gjerne 
begge. 
 
Kravene om rene og velfungerende vassdrag blir mer og mer fremtredende og derfor følger vi også 
opp på, når vi ser at det ikke er tråd med forskrifter. Denne høst er det sendt ut varsler til flere som 
har brukt glyfosat inntil vannstrengen, der en skal holde seg minst 3 m fra. Vi minner også om at 
landbruksdirektoratet forventer at vi tilser at alle har kantsone på minst 2 m og at det vil ha 
konsekvens for de som ikke har.  
 

Tilskudd til planting langs vassdrag 
Alle som har ønsker om å plante til langs vassdrag kan få 100% tilskudd til det inntil videre. SMIL-
midlene prioriterer en god etablering med inntil 70% og i tillegg har Hå Kommune et treplantingsfond 
slik at en kan regne med 30% her også. Har du egnet strekning, så er det verdt å vurdere. Ved 
nydyrking skal det settes av min 6 m  inntil vassdraget. Dette kan i mange tilfelle passe til planting. 
Der hvor treene kan gi i overkant mye skygge på jordene kan en gå for lavere vekster. Også der hvor 
en har fulldyrka mark og bare 2 m sone kan en få til en mindre eller en mer spredt planting.  
 

Investeringstilskudd i 2023   
Statsforvalteren hadde webinar om prioritering av investeringsmidler i 2023.  Det skal fortsatt satses 
på melkefjøs inntil 30 kyr med basis i gårdens ressursgrunnlag. Tilskudd vil i stor grad knyttes til de 
første 30 båsene. Tilskudd til kjøttproduksjon er fortrinnsvis til de som har produksjon fra før.  Det er 
nytt at tilskudd til gjødsellager bare gis der det også skal bygges dekke/tak over.  Små og mellomstore 
produsenter innen frukt/grønt/veksthus har prioritet, det samme gjelder tilleggsnæringer knyttet til 
lokalmat, landbruksbasert reiseliv og Inn på Tunet. Med en forventet økning i IBU-potten på om lag 
20 mill. kroner, vil unge bønder og saker innen dyrevelferd, miljøtiltak og distriktslandbruket få mer 
fokus. Føringer for tildeling av IBU-midler i 2023 ligger ute på hjemmesiden til Innovasjon Norge nå. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k6o5kPYJHaU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=k6o5kPYJHaU&t=7s
https://www.ha.no/_f/p1/ifdcc65f8-ee55-4f6a-bdc4-508d1f966072/ecofact_presentasjon-tverrana_til-pdf.pdf
https://www.ha.no/_f/p1/ifdcc65f8-ee55-4f6a-bdc4-508d1f966072/ecofact_presentasjon-tverrana_til-pdf.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/regionale-prioriteringer-for-landbruksmidler/

