
Tilskudd til fjerning av piggtråd 2021 

SMIL-ordningen åpner nå opp for å innvilge tilskudd til fjerning av gammel piggtråd.  Du må 
søke gjennom Altinn.  Her fyller du ut skjema og oppgir på kart, hvor piggtråd skal fjernes. 
Søknaden skal være innvilga før du tar ned tråden.  Tilskuddet vil bli i størrelsesorden kr 10 pr 
m. Det er forventet at tilskuddet vil ligge på 10 kr/m i 2021. Sannsynligvis vil det bli nedjustert 
fra 2022 noe, så det kan lønne seg å ta det ned i år.  

 

Piggtråden skal bort 
 

De viktigste reglene for piggtrådsgjerder i dag finnes i dyrevelferdslovens § 15 og 
gjerdelovens §§ 3 og  5. Det er i dag etter dyrevelferdsloven § 15, 1.ledd forbudt å sette opp 
piggtrådgjerder med det formål å regulere dyrs ferdsel. Videre slår den gamle gjerdeloven av 
5.mai 1961 fast i § 5 at  ” Når grannegjerda ikkje vert halde oppe lenger, skal grannane taka 
bort gjerde eller gjerderester som kan vera farlege for folk eller husdyr.” 

Bestemmelsen om forbud mot bruk av piggtråd i gjerde medfører også at piggtråd ikke kan 
brukes når materiale i gamle gjerder med piggtråd må skiftes ut. Eksisterende gjerder må 
vedlikeholdes på en måte som gjør at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og 
belastninger. Den som er ansvarlig for gjerdet, skal føre nødvendig tilsyn med det og 
gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige 
påkjenninger og belastninger. Reglene gjelder ikke bare ens egne dyr, men alle dyr som 
ferdes i området. Mattilsynet kan gi pålegg om å fjerne piggtråd der ulovlig bruk blir 
avdekket i forbindelse med ordinært tilsyn eller tilsynskampanjer. Det er altså eieren av 
gjerdet som har ansvar for å vedlikeholde eller fjerne slike gjerder. Les mer her. 

 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler 

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og vårmarksområder til å informere 
Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene: 

Andefugler(ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk), 
åtseletere (kråke og ravn. 

Det gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler. Fugler som er 
døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for 
fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de beskrevne artene uten synlig dødsårsak 
bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.  
 
 

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinje_for_tilsyn_med_bruk_av_piggtraad.40590/binary/Retningslinje%20for%20tilsyn%20med%20bruk%20av%20piggtr%C3%A5d

