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Minst 2 m vegetasjonssone – endringer i forskrift om 
produksjonstilskudd 

I høst kom det endringer i forskriftens §3 og 4, som omhandler at det langs vassdrag skal være 
kantsoner med minst 2 m varig vegetasjon. Endringene sier at det skal foretas avkorting og at den 
skal være rimelig og forholdsmessig. Før var det bare mulighet for å avkorte hele AK-tilskuddet. Dette 
var så uforholdsmessig stort, at denne avkortinga ikke ble fulgt opp.  Nå sier veiledningen at det alltid 
skal avkortes kr. 20.000, og i tillegg kr 1.000 for hver meter kantsone av vassdraget som ikke 
oppfyller kravet.  Dette er fortsatt et strengt krav som kan gi betydelige økonomiske konsekvenser. 
 
Hva kan man gjøre i 2m-sonen langs vassdrag? 
Følgende forhold er hjemlet i Forskrift om produksjonstilskudd, Forskrift om Plantevernmidler og 
Vannressursloven. 
 

• Pløying er ikke tillatt. 

• Høsting er mulig men bør ikke være regelen. Beiting vil forekomme i kanten og noen steder 
vil en kunne høste eller pusse vegetasjonen. Ideelt bør det stå minst 2 m, som ikke høstes 
eller bare pusses en gang i sesongen. 

• Bruk av plantevernmidler er ikke lov i en 3 m-sone. 

• Gjødsling bør ikke forekomme. Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade og ulempe i 
vassdraget.  Vi har for høye verdier på næringsinnhold i de fleste vassdrag i Hå og gjødsling 
helt inntil vannstrengen vil være uaktsomt. 

• Det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested 
for planter og dyr. Det betyr for eksempel at en markvei helt i kanten ikke oppfyller kravet.  

 
Landbrukskontoret vil være pliktige til å følge opp dette. På de brukene som har for lite kantsone bør 
en  planlegge hvordan man skal sikre at det fremover er tilstrekkelig kantsone. I noen områder kan 
det være aktuelt med tiltak i kantsonen.  En del fysiske tiltak kan være tilskuddsberettiget, dersom en 
lager miljøvennlig ru erosjonssikring eller ønsker å etablere en god vegetasjonssone med tre eller 
busker. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for å diskutere muligheter.  
 
 

Kjøring av husdyrgjødsel – vipa og gjødslingsfri 
kantsone 
 
Kjøring av husdyrgjødsel nærmer seg. Ønsker du å beskytte vipereir mot gjødselkjøring, så er det laga 
«paraboltallerkner» som vi oppfordrer til å la gå på omgang, så langt som mulig. Ta kontakt med 
prosjektleder Per M. Bjorland tlf. 915 79 379 angående dette. Ved gjødselkjøring med vanlig 
bredspreder kan også en vanlig bøtte brukes. Sett den over reiret kortvarig, mens du sprer gjødsel, 
eller kjør utenom. Har du folk som kjører for deg, så pass på å informere dem om reir – sett opp 
markør (gjerdepåle, pinne el.l) i nærheten, så de ikke glemmer det.  
 
Hold god avstand til bekken. Dersom du lager 4 m gjødslingsfri sone  i tillegg til 2 m vegetasjonssone 
kan du få tilskudd gjennom RMP-ordningen.  Har du folk som kjører for deg, så kan det være lurt å 
minne dem om dette.   Sett gjerne opp pinner/markører for at de husker det, når kjøringa går for 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landbruksdirektoratet.no%2Fnb%2Fjordbruk%2Fordninger-for-jordbruk%2Fproduksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket%2Fproduksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-kommentarer-til-regelverk%2F-4.tilskudd-til-jordbruksareal&data=04%7C01%7Ctorfinn.narland%40tine.no%7C35827921342949993ee308d9c51ced4d%7Cd02b4c26510947e087120e19a90257d6%7C0%7C0%7C637757550309011786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vhvCM9oF2hd7tCcMxHzLlj3xW6%2BGSzgC6MdZ5mCWRyE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landbruksdirektoratet.no%2Fnb%2Fjordbruk%2Fordninger-for-jordbruk%2Fproduksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket%2Fproduksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-kommentarer-til-regelverk%2F-4.tilskudd-til-jordbruksareal&data=04%7C01%7Ctorfinn.narland%40tine.no%7C35827921342949993ee308d9c51ced4d%7Cd02b4c26510947e087120e19a90257d6%7C0%7C0%7C637757550309011786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vhvCM9oF2hd7tCcMxHzLlj3xW6%2BGSzgC6MdZ5mCWRyE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landbruksdirektoratet.no%2Fnb%2Fjordbruk%2Fordninger-for-jordbruk%2Fproduksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket%2Fproduksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-kommentarer-til-regelverk%2F-4.tilskudd-til-jordbruksareal&data=04%7C01%7Ctorfinn.narland%40tine.no%7C35827921342949993ee308d9c51ced4d%7Cd02b4c26510947e087120e19a90257d6%7C0%7C0%7C637757550309011786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vhvCM9oF2hd7tCcMxHzLlj3xW6%2BGSzgC6MdZ5mCWRyE%3D&reserved=0


fullt. Også selv om du ikke søker RMP-midler, så oppfordrer vi til å holde god avstand. Det har 
betydelig effekt på hvor mye næringsstoff som havner i bekken. 
 
Gjennom RMP-ordningen gis det et miljøtilskudd på kr 7,- pr. løpemeter ugjødsla randsone i eng og 
kr 30,- pr løpemeter ugjødsla grassone i åker. Det tilsvarer en kompensasjon på ca 5 kr/Fem i eng, 
dersom en antar at avlingen halveres i sonen. Det gjør den ikke nødvendigvis, da det ofte er noe tilsig 
av næringsstoffer.  
 
Trenger du å ta prøve av din husdyrgjødsel for å få analysert næringsinnholdet? Ta kontakt dersom 
du trenger prøveflaske.  Vi minner om at innmarksbeite skal være godkjent som spredeareal, for at 
det kan brukes til dette. Du kan sjekke dette i temakart eller ta kontakt med kommunen. Du kan søke 
om godkjenning ved behov for det. 
 
Husk gode lagelige forhold og følg med på værutsikten.  
 
 

https://www.temakart-rogaland.no/spreieareal

