
Vipe, vår, blomsterenger og piggfrie gjerder 
 
«Stripe for vipe»   
For de som har meldt interesse for å være med på å legge til rette for vipa på garden i år og 
evt nye interesserte. 
 
Det er i ordningen satt et vilkår om at det skal lages et område med svart jord. Kravet er 
endret til at området skal jordarbeides, dvs pløyes eller harves før 20 mars, og bli liggende 
urørt frem til 1. Juni. Det gir vipeungene nok tid til å komme seg på vingene. Arealet må være 
på minst to dekar og være plassert i et område der vipa trives. Det skal være et beite eller et 
annet område det kan rømme til i nærheten. Tilskuddet er satt til 800 pr. dekar.  Synes du 
dette høres interessant ut, men har ikke meldt interesse tidligere, kan du ta kontakt så 
undersøker vi gjerne mulighetene for å bli med på ordningen i år.  Noen bønder i Hå har 
allerede i mange år gjort et supert arbeid for å legge til rette for vipa (og andre fugler) på 
gården. Takk til alle de som frivillig gjør litt ekstra for å ta vare på fuglen som så nydelig 
liksom setter «toner til våren»! Se også Vipefilmen. 
 
Vipedisker  
Vipediskene legges over reir og hindrer at egg og reir knuses. Entreprenører som kjører 
gjødsel og andre var med å teste ut dette i 2020 og erfaringene har vært så gode at det har 
blitt laget flere disker denne sesongen. Ønsker du å låne en «disk» kan du kontakte Per 

Bjorland Tlf. 915 79 379. 
 
 
Kråkefeller 
Vi nevner også at dersom du ser behovet for kråkefeller hos deg kan du ta kontakt med Per 
Bjorland for bestilling. Ferdige kråkefeller koster 5000,-. Minner for ordens skyld om freding i 
hekke - og ynglesesong. Det gis dessverre ikke tilskudd til kråkefeller. 
 
 
Blomstereng / kantsoner for pollinerende insekter 
Tilrettelegging for ville pollinerende innsekt er i vinden, og har mange positive ringvirkninger. 
Du får nå støtte til dette gjennom RMP ordningen. Det gis inntil 5000 kroner pr. 
gardsbruk.  Det er et spennende tiltak mange bønder testet ut i 2020. Les mer om det i 
denne NRK artikkelen;  Bønder har sådd 24 mil med blomstereng. Tilskuddet gis ved at du 
enten sår egen frøblanding, eller skjøtter godt etablerte blomsterengareal. Tilskuddet blir gitt 
pr. meter plantet areal.  
 
Vilkår:  

• Blomstersonen må være minst to meter bred.  

• Frøblandinger, må ikke inneholde fremmede arter med stor spredningsfare. 

• Det bør ikke brukes kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller husdyrgjødsel i 
blomstersonen. 

Skjøtselsråd for etablerte blomsterenger:   

• På våren vokser gresset raskt, og kan med fordel slås tidlig en gang på våren for å gi 
mer plass til blomstene.  

• Slå arealet etter at avblomstring, normalt i  august / sensommer. 

• Ved å la plantematerialet ligge i 2 – 4 dager etter slåtten på sensommeren dannes 
grunnlaget for neste års blomstereng. Fjern plantematerialet etterpå.   

• Uønska arter må fjernest på arealet om de begynner å vokse der. 

• Arealet kan gjerne beites på høsten. 

Du søker midler til tiltaket gjennom Regionalt miljøprogram (RMP) ordningen 15. oktober 
2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Hpw_qBijhM
https://www.nrk.no/osloogviken/bonder-har-sadd-24-mil-med-blomstereng-1.15059386


 
Penger i piggtråd 
Få tilskudd for å fjerne gammelt piggtråd. Se omtalen på NRK.  
 
Du må søke i Altinn, eventuelt 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. Resten er egeninnsats. 

• Legg 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 eller Karin, hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til søknaden.  
 
 
Utenlandsk arbeidskraft i sommer 
Her er viktig informasjon for arbeidsgivere, angående utenlandske arbeidstakeres innreise til 
Norge for å jobbe i landbruket.  
 
 
Med ønske om en riktig god helg.  
  
 

https://www.nrk.no/rogaland/bonder-far-tilskot-for-a-fjerne-piggtrad-1.15388927
https://www.statsforvalteren.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Nyheiter-Landbruk-og-mat/2021/03/utenlandsk-arbeidskraft-i-landbruket-2021/
https://www.statsforvalteren.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/Nyheiter-Landbruk-og-mat/2021/03/utenlandsk-arbeidskraft-i-landbruket-2021/

