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Nasjonalt mål 

 

God økologisk tilstand for alle 
ferskvassførekomstane i landet innan 2021! 
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Korleis står det til i vårt fylke? 

BEST I TEST NEST BEST IKKJE SÅ BRA VERST 

Finnmark, Troms 

og Nordland 

Trøndelag, Møre 

og Romsdal, Vest-

Viken og Glomma 

Hordaland, Sogn 

og Fjordane 

Agder 

Meir enn 80 % av 

vassførekomstane 

har god eller særs 

god tilstand 

 

Mellom 60 og 80 % 

av 

vassførekomstane 

har god eller særs 

god tilstand 

Omlag 50% av 

vassførekomstane 

har god eller særs 

god tilstand 

 

25% av 

vassførekomstand

e har god eller 

særs god tilstand 

Kjelde: Statistisk sentralbyrå. Jordbruk og miljø. Tilstand og utvikling 2015. Rapporter 2016/14 



til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag 

 

Kva konsekvensar har dette? 

 

– Farleg badevatn som følgje av bakterier 

– Dårleg drikkevatn for folk og dyr 

– Negative verknader for vasslevande organismar grunna 
algeoppblomstring m.m. 
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Tiltak og ordningar som kan gjere 
påverknaden frå landbruket mindre? 
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Årsaker til ureining – Sogn og Fjordane 

 

– Gjødsling med mineralgjødsel og husdyrgjødsel (mengd, vêr, 
manglande bruk av spreieareal)   

– For liten kapasitet på gjødsellager (haustgjødsling) 

– Gjødsling i randsoner 

– Manglande kantvegetasjon (direkte utslepp til vatn)  

– Jordpakking, jorderosjon grunna ope jorddekke og dårleg 
drenering  
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Forskrift om gjødselsvarer mv. av organisk opphav 

§ 5: Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av 
husdyrgjødsel, normalt minimum 4 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord 
pr. gjødseldyrenhet (GDE) 

§18: Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam må ikke 
plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet 
vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning. 

§20: Lager for husdyrgjødsel skal ha tilstrekkelig kapasitet … 
Lagringskapasiteten skal være minimum 8 måneders produksjon. 

§ 23: Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 
15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på 
snødekket eller frossen mark. Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng 
og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for 
betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. 
september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen… 
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Forskrift om gjødselsplanlegging 

§ 3: 

Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak 
som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter 
skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak som har en enkel 
driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv 
driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de 
enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 
år når dette godkjennes av kommunen 
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Forskrift om produksjonstilskot 

 

§ 4: 

Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert 
vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. 
Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke 
avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må 
være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, 
og kan ikke jordarbeides. 
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Miljøverkemidlane i landbruket  

 

– Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL ) 

 

– Tilskot til drenering av jordbruksjord  

 

– Regionalt miljøprogram (RMP) 
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Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Føremål: 

- fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets 
kulturlandskap  

- redusere ureining frå jordbruket 

- utover det som kan ventast gjennom vanlig jordbruksdrift 
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Kva ligg i «utover det som kan forventes 
gjennom vanlig jordbruksdrift»..? 
 

– skjønnsmessige vurderingar 

– vurdering av miljøeffekt 

– lovpålagte krav skal følgjast opp utan SMIL-tilskot 

– utbetring av t.d. gamle, underdimensjonerte anlegg er 
innanfor 

– tiltak som inneber ein ekstra innsats og som det er knytt 
spesielle kostnadar til som er berettiga tilskot 
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Ureiningstiltak (§ 5) 

Det kan også innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som 
bidrar til å hindre eller redusere forurensning eller risikoen for 
forurensning fra jordbruket. 

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag 
for gjennomføring av tiltaket. 

Det ytes engangstilskudd med inntil 70% av godkjent 
kostnadsoverslag. For særskilte tiltak for å ivareta biologisk 
mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100% av godkjent 
kostnadsoverslag. 
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Kven kan søkje? 

§ 2: Forskriften gjelder for prosjekter/tiltak på 
landbrukseiendommer jf. jordloven § 12, samt i områder 
vernet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 
mangfold (naturmangfoldloven) og lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner. 

§ 3: Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en 
tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og 
som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 
om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og 
§ 3 eller § 4. Det må foreligge tillatelse fra 
landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller 
tiltak som nevnt i denne forskriftens § 4 og § 5. 
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Tilskot til drenering av jordbruksjord 

§1: Formålet med forskriften er å øke kvaliteten på tidligere 
grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig 
drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å 
redusere faren for erosjon og overflateavrenning av 
næringsstoffer til vassdrag. 

 

§ 3: Tilskudd etter denne forskriften kan gis til eier av eller 
foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som 
drenerer dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd 
til arealer som ikke tidligere er grøftet. 
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Tilskotssatsar 

 

- Tilskot til systematisk grøfting, profilering og omgraving: 
1 000 kroner per dekar 

- Anna grøfting: 15 kroner per løpemeter grøft avgrensa til 
maksimalt 1 000 kroner per dekar 
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Regionalt miljøprogram (RMP) 

A. BEITE AV LOKALT VERDIFULLE JORDBRUKSLANDSKAP 

B. SKJØTSEL AV BRATT AREAL 

C. BEITE I UTMARK - BERRE FOR VERNEOMRÅDE 

D. SKJØTSEL AV STYVINGSTRE 

E. SLÅTT AV BIOLOGISK VERDIFULLE AREAL 

F. BEITE AV BIOLOGISK VERDIFULLE AREAL 

G. DRIFT AV ENKELTSTØL MED MJØLKEPRODUKSJON 

H. DRIFT AV FELLESSTØL MED MJØLKEPRODUKSJON 

I. SKJØTSEL AV AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE 

J. SKJØTSEL AV BAKKEMURAR, TREREKKJER, SKIGARDAR 

K. DRIFT AV BEITELAG 
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Evaluering og rullering 

– Programperiodar på 4 år, rullering kvart fjerde år  

– Perioden 2013 -2016 er forlenga til å gjelda ut 2018 

– Skal evaluera programperioden som ei del av rulleringa fram 
mot nytt program i 2019 – oppstart hausten 2017 

– Faglaga blir involvert 

– Samarbeid med Hordaland 

– Fokus på miljø og klima 
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Aktuelle ordningar for Sogn og Fjordane?  
 

• Ingen/utsett jordarbeiding 

• Spreiing i vår/vekstsesong  

• Tilskot for tomt gjødselslager etter slåtten  

• Ugjødsla randsoner langs vassdrag – utvalde område med problem? 

• Andre tiltak som oppfølging av regional plan for vassforvaltning 
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http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter
/hefte-tiltak-for-et-godt-vannmiljo-2016.pdf 
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Nøkkel: tenkje heilskap i økosystemet 

 

– Vassmiljøarbeid er samansett og krevjande 

– Bonden er viktig premissleverandør – både som grunneigar 
og næringsdrivande  

– Viktig med samarbeid for å lukkast 
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Takk for meg! 
 


