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Trær og busker langs vassdrag  - tilskudd og tillatelser 
Vegetasjon i form av busker og trær langs vassdrag er positiv for dyre- og insektliv . I bekken gir det 
skygge og temperaturregulering i vatnet – særlig når det er planta på sørsiden. Det redusere tilgroing 
i vatnet og gir bedre levekår for fisk og andre smådyr. Et plantebelte bruker ikke så mange 
kvadratmeter, det skaper miljø og trivsel og det har god virkning i forhold til næringsstoff-avrenning. 
Beltet gir en naturlig kantsone som en jo må ha igjennom PT-tilskuddet. Planter langs vassdrag har 
høy prioritet i SMIL-midler, så ta gjerne kontakt med oss, hvis du er interessert i å plante noe. Trær 
og busker bør helst plantes om våren eller forsommeren  –  vi kan ordne tilskudd ganske fort, dersom 
du ønsker å plante noe denne våren.    
 
Skal du renske i en bekk, ta ned noen trær eller et lebelte – sjekk alltid med landbrukskontoret først. 
Vi hjelper deg så godt vi kan. For at leve- og produksjonsområde for fisk og andre 
ferskvannsorganismer ikke skal bli endret/redusert så kreves det i mange tilfelle tillatelse 
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Det er verdt å merke at det som oftest blir gitt tillatelse – 
søknaden er bare med å sikre at det blir gjort på rett måte og til rett tid.  
 

Våren er en god tid for rydding 
Hvis det ligger plast på eiendommen, så kan det være lurt å ta en runde nå før graset vokser til. Det 
samme gjelder gammelt gjerde som ikke har funksjon mer.  
 

Nyttig kompetansetilbod til lokalmatprodusenter 
Er du lokalmatprodusent eller har tanker om å bli det? Da kan det være hjelp å hente gjennom 
kompetansenettverk SØR. 
Det kan være kurs å delta på eller individuell rådgiving. Det er utviklet en besøksordning, der en kan 
få inntil 20 timers gratis rådgiving for matprodusenter med færre enn 10 ansatte. Les mer her. 
 

Plantearbeid i skogen 
Det har vært stor respons i forhold til tilbudet om arbeid med nyplanting i skogen.  
AT skog og Nortømmer har laget en standardmail og skjema som alle interesserte må fylle ut. 
De ber derfor interesserte i å  fylle inn skjema for at de skal få oversikt over kapasiteten – også de 
som allerede har tatt kontakt.  De ber om en tilbakemelding så raskt som mulig. 
Trykk her og fyll ut skjema 
I linken under finner du en kort film om hva plantearbeidet innebærer.  
Trykk her for kort film om plantearbeid 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468?q=forskrift%20om%20fysiske%20tiltak%20i
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/nyttig-kompetansetilbod-for-lokalmatprodusentar/?utm_source=nyhetsbrev
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FjWwVYnapJ8&data=04%7C01%7Cbisha%40statsforvalteren.no%7C301411e2ff8946f148f208d90012d21b%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637540903111609970%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eKNlgOP4eM4CRe4TNoAm5SrzE%2Fg1Szy7pAFhTHaslZU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZIi8Paz0gfQ&data=04%7C01%7Cbisha%40statsforvalteren.no%7C301411e2ff8946f148f208d90012d21b%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637540903111619925%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XKl%2BiN1s6OrxeJ00Mgg0tGmLYn3S1sk6eC7lm%2FdLwPc%3D&reserved=0

