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TILSKUDD TIL TETTERE PLANTING SOM KLIMATILTAK
Ansvarlig for tekst: Ole Johan Skjærli , Enhet for landbruk og naturforvaltning,
Orkland kommune

Det er også i år satt av en nasjonal tilskuddsramme til klimatiltak
i skogbruket. Dette gjelder tilskudd til nyplanting, planting etter
markberedning og suppleringsplanting.
Les mer om forutsetninger og vilkår på Landbruksdirektoratets
hjemmeside.
Søknadsfrist for vårplanting er 1. september.
Skogeier kan søke på ordningen digitalt i skogfondssystemet
via Altinn eller landbruksdirektoratets hjemmesider.
For å søke og se mer om ordningen se:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordningerfor-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak
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ÅRETS VEKSTSESONG – FÔRKVALITET PÅ GROVFÔR
Ansvarlig for tekst: Svanhild Bakke, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Årets vekstsesong for grasdyrkingen har ikke blitt slik en har
håpet på her i kommunen. Med et stabilt urolig vær og med
mer nedbør enn normalt i juni og juli. Ved værstasjonen i
Meldal som NLR Trøndelag har ansvar for, ble det målt 82 mm
nedbør i juni og 94 mm i juli mot normalt 75 mm pr måned.
Døgntemperaturen i juli har vært 1 -1,5 grad kjøligere enn
normalt.
Det har ikke vært mange perioder med flere dager med
oppholdsvær, noe som har gjort det mer krevende med
innhøstingen av 1. slått. Og slik det ser ut nå midt i august blir
det enda mer krevende å få høstet 2. slåtten uten at en får
kjøreskader i enga. Med mye nedbør er jorda nå vassmettet,
noe vi ser ute på jordet der graset nå begynner å gulne.
Gulning i enga nå tyder på at grasrota mangler oksygen
(drukning) og dermed vil ikke røttene klare å ta opp nok
næring til bladmassen. Konsekvensen er at du i år ikke skal
forvente deg høy energikonsentrasjon eller proteinmengde i
fôret.
Om fôrkvaliteten er riktig eller ikke avhenger av hvem som skal
ha fôret. Skal det brukes til melkekyr, sinkyr og ammekyr,
drektige kviger, okser, småkalv eller sau, eller er det et allroundfôr som skal brukes til hele buskapen?
Når det er så store forskjeller i krav til energiinnhold til grovfôr
som skal brukes på sinkyr/ammekyr i forhold til grovfôr som skal
brukes til melkekyr/dyr i vekst, kan det bli et vanskelig spørsmål
hva rett grovfôrkvalitet er når det skal være ett allround-fôr. Det
perfekte melkekufôret kan gi feite sinkyr og det perfekte
sinkufôret vil legge begrensninger på hvor høy ytelse det er
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mulig å få på melkekyrne. Dersom du i perioder bruker en
grovfôrkvalitet som er bedre/dårligere enn det du tror du fôrer
med, kan dette medføre en høyere kostnad i fjøset som følge
av helse- og fruktbarhetsproblemer og kvalitetsproblemer. I år
vil det nok være lønnsomt for deg å få tatt mange fôrprøver av
begge slåttene, spesielt dersom du har hatt lang høsteperiode
på slåttene.
Ta kontakt med din NLR-rådgiver for en diskusjon og for å få
tatt ut fôrprøver. Uansett skal du bruke det som er høsta i år på
best mulig måte – enten det ble slik som du planla eller om
værgudene sørget for å stikke kjeppene i hjulene. Spørsmålet
du skal stille deg er om du har god nok oversikt over de ulike
kvalitetene du har på grovfôret. Har du ikke det, så kontakt din
NLR-rådgiver:
Meldal/Orkdal: Svanhild Bakke, tlf. 480 02 878
Agdenes: Maren Kjøren Leraand, tlf. 907 00 965
Snillfjord: Aage Krokstad, tlf. 411 01 236
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TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
Ansvarlig for tekst: Johan Randah, Enhet for landbruk og naturforvaltning,
Orkland kommune

Vi minner om at fristen for å søke tilskudd er 1. september!
Formålet med tilskuddet er å fremme natur- og
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere
forurensningen fra jordbruket utover det som man kan forvente
gjennom vanlig jordbruksdrift. Det er et krav at det må foregå
en tilskuddsberettiget produksjon på bruket, både eier og
driver av eiendommen kan søke. Søknaden må leveres
elektronisk via Altinn. Det kan gis tilskudd til mange ulike typer
tiltak. Vi vil spesielt oppfordre de som har gamle nedfalte
piggtrådgjerder til å benytte sjansen til å få tilskudd til å fjerne
disse.

FORSKRIFT OM SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning, Orkland kommune

I lokal forskrift om spredning av gjødselvarer med organisk
opphav vedtatt 22. 6. 22, står følgende om spredetidspunkt:
«I nedslagsområdet til alle vassdrag som i Vann-nett er registrert
med miljøtilstand god eller meget god er fristen for spredning
uten nedmolding 20. september. I nedslagsområdet til
vassdrag som ikke oppnår god miljøtilstand, og dette skyldes
påvirkninger fra landbruket, er fristen for spredning uten
nedmolding seinest 1. september. Hvilke arealer dette gjelder
er vist i det kommunale kartet.»
Det kan i tiden 1.–20. september spres inntil 1 tonn gjødsel pr. daa.
Forskrifta kan du lese i sin helhet her:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2022-06-22-1351
Kartet finner du på neste side og her:
https://kommunekart.com/klient/orkland/gjodsel.
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TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Tilskudd til opplæring
Kunnskap og kunnskapsutvikling er viktig for å utvikle det
trønderske landbruket. Fylkeskommunen forvalter virkemidler
fra Jordbruksavtalen til utvikling, kompetanseheving og
rekruttering. Nå ønsker de velkommen gode initiativ og
søknader innen 15.09.22.
Her er noen eksempler på tema innen kompetanseheving som
kan være aktuelle å søke støtte til:
 Jord- og maskinteknikk
 Praktisk presisjonslandbruk
 Variabel tildeling av gjødsel
 Nofence
 Utprøving av forskjellig gps-utstyr i dekningskartbilen
 Klimarådgiving
Er det noen som kunne tenke seg å sette igang prosjekt, se her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-oginnovasjon/virkemidler-og-tilskudd/tilskuddsmidler-rk-og-rt/
eller ta kontakt med Ane Haugen Wexelsen på telefon
90143469 eller ane.wexelsen@orkland.kommune.no.
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GJERDER OG GJERDEPLIKT
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Begrepet gjerdeplikt blir brukt om to ulike forhold (jf
jordskifteoverdommer Magne Reiten i artikkelen «Gjerdeplikt og
ordning av gjerdehald»):
1. Gjerdeplikt som etter historisk bruk eller dokument, er
konkret fastsatt for hver gård og grend.
2. Gjerdeplikt - om den plikt en eiendom kan bli pålagt
etter grannegjerdeloven til å dele gjerdeholdet med
grannene sine, både oppsetting og vedlikehold
I tillegg kommer de situasjonene der det gjennom jordskifte,
fradelinger eller avtaler er fastslått hvordan gjerdene skal settes
og hvem som skal koste gjerdeholdet.
I lov om grannegjerde § 7 går det fram at dersom
eiendommene på hver side har nytte av å etablere et nytt
gjerde, og nytten sammenlagt er større enn kostnadene,
foreligger gjerdeplikt.
Dersom partene ikke blir enige, kan de etter loven benytte seg
av skjønn for å få fastslått om det eksisterer gjerdeplikt eller
ikke, og vilkåra for slik gjerdeplikt.
Kommunen har ingen myndighet etter grannegjerdelova og
oppfordrer til å ta kontakt med jordskifteretten for å avklare
spørsmål om gjerdehold.
Her følger link til artikkelen fra Norsk Sau og Geit, www.nsg.no
av jordskifteoverdommer Magne Reiten om gjerdeplikt og
ordning av gjerdehold.
http://www.nsg.no/getfile.php/1334680/_NSG-PDFfiler/Beitebruk/Beiterett%202/Pdffiler/Gjerder/Gjerdeplikt%20og%20ordning%20av%20gjerdehald
.pdf
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Norsk Landbruksrådgiving
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Meldal Regnskapskontor
Orkla Fellesforvaltning
ALLSKOG
Enhet landbruk og naturforvaltning, Orkland kommune
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