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Mai 2022 

Velkommen til GRILLDAG 
Nye telefonnumre 
Informasjon før fiskesesongen 
Sjekkliste sentrifugalspreder 
Krav om vegetasjonssone mot 
vassdrag 
Tilskudd til fjerning av 
piggtråd, til drenering og til 
kompetanseheving  
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ENDELIG BLIR DET GRILLDAG IGJEN VED 
LANDBRUKSSENTERET MIDT!  

 

GRILLDAGEN 

arrangeres kl 11-14  den 2. juni. 
Det blir god mat, konkurranser med fine premier, god 

fagprat og forhåpentligvis godt vær. 

DU ER VELKOMMEN. 
Tusen takk til alle som er med på å støtte grilldagen
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NYE TELEONNUMRE PÅ LANDBRUKSSENTERET 

Meldal Regnskapskontor SA fikk 
ny telefonløsning fra 1. april med 
mobilt bedriftsnett i stedet for 
fasttelefoner.  
Det nye hovednummeret er: 905 72 360 
Direktenummer til ansatte:  

 

Fasttelefonene er også borte fra Enhet for 
landbruk og naturorvaltning i Orkland 
kommune. Telefonnummeret til kommunens 
sentralbord er: 72 46 73 00  
Direktenummer til ansatte: 

Ada Aas Skjerve er vikar for Ole Johan Skjærli til 13. juli. Hun vil 
ha en del utearbeid framover, og vil ikke ha faste kontordager. 
Vi oppfordrer derfor til gjøre avtaler med henne. Ada treffes på 
epost ada.skjerve@orkland.kommune.no eller på telefon 917 
73 129. Ole Johan Skjærli er tilbake på kontoret 1. august. 

Kari 950 35 898 
Gunnar 466 13 250 
Terje 478 38 447 
Marte 909 87 160 
Siri H. 995 36 588 
Kristin 971 58 507 
Sigrun 951 50 172 

Siri E. 905 08 813 
Johan 481 12 057 
Trine 481 17 197 
Odd 959 62 672 
Bertil 468 09 107 
Ane 901 43 469 
Ole Johan (perm)  414 32 071 
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INFORMASJON FØR FISKESESONGEN  
Ansvarlig for tekst: Rune Krogdahl, Orkla fellesforvaltning 

 
Innrapportering av fangst  
En god forvaltning av laksen er avhengig av god 
fangststatistikk. God statistikk er igjen avhengig av god 
rapportering. Dersom man fanger en fisk med merke er det 
viktig at vi får beskjed om det. Ved c/r leses nummeret av evt 
ta et bilde av merket. Dersom fisken beholdes skal merket 
innleveres. Man har en frist på maks 24 timer på å 
innrapportere sin fangst. Husk å oppdatere til ny app!!! 

Infoplakat med QR-koder  
Flere har etterspurt en 
enkelt oversikt over viktig 
informasjon for fiske i Orkla. 
Vi har derfor fått laget en 
infoplakat med qr-koder 
for 6 ulike tema. Ved å 
scanne koden kommer 
fiskeren rett inn på 
nettsiden med informasjon 
om det aktuelle temaet. 
Temaene er fiskeregler, 
registrering – 
innrapportering fangst, 
desinfisering, gjenutsetting, 
innlevering av skjellprøve og 
innlevering av fisk. Skriv den 
ut og heng den opp i hytter og gapahuker! 

 

Dette er qr-koden for plakaten 
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SJEKKLISTE SENTRIFUGALSPREDER 
Ansvarlig for tekst: Svanhild Bakke, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag 

 
I år er det 
viktigere enn 
tidligere å ha 
kontroll på 

spredningen av mineralgjødsla. Ta en sjekk på sprederen før du 
starter opp. Trenger du hjelp kontakt oss i NLR Trøndelag! 
 
Traktor:  
 Avvatringsmekanismen 
 Toppstaget 
 Lufttrykk bakhjul 
 Hydraulikken 
 Kjørehastighet 
 Kraftuttaksturtallet 

Sprederen: 
 Instruksjonsbok og 

spredetabell 
 Justeringer og reinhold 
 Skiver og spredevinger 
 Olje og smøring 
 Kraftoverføringsaksel 
 Kontroll av 

spjeldåpning(er) 

Montering på traktor: 
 Avvatring side og 

lengde 
 Arbeidshøyde 
 Hydraulikkoblinger 

Spredning: 
 Klump og fukt 
 Riktig kjøreavstand 
 Mengdekontroll 
 Sidefordelingskontroll 
 Spredejevnhetskontroll 
 Unngå sterk vind (8-9 

m/s) 
 Minuttkapasiteten 

(kjørehastighet 6-8 km/t) 
 Noter innstillinger for 

seinere 
bruk 
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KRAV OM VEGETASJONSSONE MOT VASSDRAG 
Ansvarlig for tekst: Trine Sølberg, Enhet for landbruk og naturforvaltning, 

Orkland kommune 
 
§ 4 i forskrift om produksjonstilskudd omhandler tilskudd til 
jordbruksareal. Her er det krav om vegetasjonssone på minst to 
meter mot vassdrag med årssikker vannføring. Denne 
vegetasjonssonen kan ikke jordarbeides.   

Bestemmelsen om 
vegetasjonssone er 
et miljøkrav der 
formålet er å bidra 
til en mer 
miljøvennlig 
jordbruksproduksjon 
ved å ivareta 
miljøverdier i 
landbrukets 
kulturlandskap og 
redusere 
forurensningen fra 
jordbruket. 
Vegetasjonssonen 
skal motvirke 
avrenning, og 

kravet på 2 meter i forskriften utgjør en minstegrense for hva 
som skal settes igjen på jordbruksareal som grenser til vassdrag 
med årssikker vannføring.  
Kravet om vegetasjonssone hindrer ikke at vegetasjonsbeltet 
kan høstes eller beites, men det skal ikke forekomme 
jordarbeiding i sonen. Vegetasjonssonen skal heller ikke 
gjødsles med husdyrgjødsel eller handelsgjødsel. Sprøyting med 
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plantevernmidler skal heller ikke forekomme, såfremt ikke 
Mattilsynet har godkjent dette.  
Bestemmelsen om vegetasjonssone i forskriften om 
produksjonstilskudd stiller ikke krav om at det skal være busker 
og trær i kantvegetasjonen. Det er imidlertid et krav etter 
vannressursloven § 11 at det skal opprettholdes et “naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for 
planter og dyr”. Det betyr at der det har vært busker og trær 
langs vassdraget så skal det fortsatt være det. 
Vegetasjonssonen på 2 meter i forskrift om produksjonstilskudd 
er altså ei minimumsgrense som i praksis stort sett slår inn ved 
kanaliserte bekker hvor det ikke har blitt etablert busker og 
trær, mens det langs de fleste vassdrag også er krav om at det 
skal opprettholdes et naturlig og flersjiktet vegetasjonsbelte.  
Brudd på kravet om vegetasjonssone mot vassdrag skal føre til 
avkortning av produksjonstilskudd.  
 
 
 

TILSKUDD TIL DRENERING 
Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og naturforvaltning, 

Orkland kommune 
Det er fortsatt rikelig med dreneringsmidler tilgjengelig i den 
kommunale potten. Vi vet at mange har jord som trenger 
drenering. Dårlig grøfta jord vil både bli seinere klar om våren, 
og gi mindre avling. Effekten av gjødsel vil også være 
dårligere, noe som bør være viktig med tanke på dagens 
gjødselpriser. Søknad leveres elektronisk via Altinn. Mer 
informasjon kan fås ved å kontakte Johan Randahl, mobil 
48112057. 
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MULIG Å SØKE SMIL-MIDLER FOR FJERNING AV 
PIGGTRÅD! 

Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og naturforvaltning, 
Orkland kommune 

For noen år siden brukte vi å gi SMIL-tilskudd til fjerning av 
gammel piggtråd, men det sluttet vi med fordi Fylkesmannen 
mente det ikke var i tråd med regelverket. Nå i vår har det 
kommet signaler fra Statsforvalteren at det likevel er greit å gi 
tilskudd til dette. Vi vil derfor oppfordre de som har mye 
piggtråd på eiendommen sin om å ta kontakt med oss og 
eventuelt levere en søknad om tilskudd. Tilskuddet vil da gi en 
godtgjørelse for den arbeidstida man bruker for å ta opp 
piggtråden og levere den til et mottak. 
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CALLING HOSTON - 
KOMPETANSEHEVING INNEN PRESISJONSJORDBRUK 

Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og 
naturforvaltning,Orkland kommune 

 
Tilskudd til opplæring 
Gårdbrukere i Hoston har sett behov for ei kompetanseheving 
for å styrke overlevelsesevnen på egne bruk. Samtidig vil de 
være med på å dra utviklinga i bygda i en positiv retning der 
de er bedre rusta på blant annet klimaendringer. De ser at de 
har et omstillingsbehov og har satt i gang et prosjekt der de 
lærer mer om tiltak som effektiviserer produksjonen, senker 
kostnader og kommer klimaendringene i møte. De har søkt om 
tilskudd og fått støtte til kompetanseheving innen følgende 
tema: 

 Jord- og maskinteknikk 
 Praktisk presisjonslandbruk 
 Variabel tildeling av gjødsel 
 Nofence – brukererfaringer storfe og sau 
 Gårdsbesøk med kunnskapsutveksling 
 Utprøving av forskjellig gps-utstyr i dekningskartbilen 
 Klimarådgiving  

 
Er det flere som kunne tenke seg å sette igang lignende 
prosjekt, ta kontakt med Ane Haugen Wexelsen på telefon 
90143469 eller ane.wexelsen@orkland.kommune.no. 
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Norsk Landbruksrådgiving 

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag 

Meldal Regnskapskontor 

Orkla Fellesforvaltning 

ALLSKOG 

Enhet landbruk og naturforvaltning, Orkland kommune 

 


