
En rekke verktøy har blitt utviklet for 
beslutningsstøtte i landbruket. Et 
beslutningsverktøy kan være, nettbaserte 
programmer, applikasjoner for nettbrett og 
mobil, eller andre tekniske instrumenter som 
støtter bønders beslutninger. Det er også et 
alternativ å kjøpe rådgivningstjenester. 

• Denne flyeren gir en oversikt over 
tilgjengelige beslutningsverktøy for 
optimal gjødsling i jordbruket.  

• En god gjødslingsplan vil gi mindre 
avrenning til vann og vassdrag, bidra til 
god avling og færre kostnader. 

Noen beslutningsverktøy er utviklet som 
støtte for gårdsdrift, andre har fokus rettet 
mot en viss type drift. Verktøy varierer fra 
relativt enkle systemer, til systemer som 
omfatter mange funksjoner og tjenester. 
Denne oversikten inneholder informasjon 
om funksjonalitet, hva programmet koster i 
bruk, og også noen vurderinger med 
hensyn til nytte. 

Kartleggingen av beslutningsverktøy 
presentert i flyeren er basert på intervjuer av 
bønder og rådgivere i Morsa og i Oslo Viken 
fylkeskommune. Informasjonen er samlet inn 
fra produsent hjemmesider november 2019. 
Videre har også produsentene nevnt i flyer 
bidratt med i for korreksjon av informasjonen 
i flyeren.

Beslutningsstøtteverktøy er i stadig utvikling, 
derfor anbefales også produsentenes 
hjemmesider for å sikre mest mulig oppdatert 
informasjon.

Oversikt over beslutningsstøtteverktøy for gjødsling 

RIKTIG GJØDSLING OG PLANTEVERN

Forskrift om gjødslingsplanlegging (FOR 
2014-09-03-1144) slår fast at bønder som 
mottar produksjonstilskudd skal hvert år 
utvikle gjødslingsplan og føre journal for 
bruk av  plantevernmidler. Gårdbrukeren vil 
miste produksjonstilskuddet om ikke 
gjødslingsplan og journal (plantevernmiddel) 
er tilgjengelig. 
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Denne flyeren har blitt utarbeidet i forbindelse med EU prosjektet Fairway (2017 
– 2021) https://www.fairway-project.eu/). Fairway har som mål å bidra til bedre 
(drikke)vannkvalitet gjennom å fokusere på lover og regler, insentiver og 
forvaltningsstrategier / beslutningsstøtteverktøy, modeller og deltakelse m.m. 

Et prosjektdelmål er å evaluere nytte og kostnader ved beslutningsverktøy for 
gjødsling og bruk av plantevernmidler. Følgende besultningsverktøy har blitt 
evaluert i prosjektet: 

Mark Online, Denmark Mark Online, Denmark
Plant Protection Online, Denmark
Düngeplanung, Germany (Lower Saxony)
Environmental Yardstick, Netherlands
Phytopixal, France *
MANNER-NPK, UK
ANCA, Netherlands*
Farmscoper, UK

Kostnadsvurderinger: - Direkte kostnader for bøndene; Brukerkostnader og 
gebyrer, betaling av rådgivere, tidsbruk rådgiverne, tidsbruk bønder til bruk og 
læring, effekter på fortjeneste, 
Nyttevurdering: - innsparte kostnader for bonden gjennom mer effektiv bruk av 
gjødsling, plantevernmidler, innsparte kostnader ved mindre renseutgifter for 
vannforsyninger / vannverk.

Evaluation of decision support tools R. K. Laursen, F. Bondgaard, P. Schipper, K. Verloop, L. 
Tendler, R. Cassidy, L. Farrow, D. Doody, F. A. Nicholson, J.R. Williams, I. Wright, J. Rowbottom, I. 
A. Leitão, A. Ferreira, B. Hasler, M. Glavan, A. Jamsek, N. Surdyk, J. Van Vliet, P. Leendertse, M. 
Hoogendoorn, L. Jackson-Blake. Tilgjenglig fra:  https://www.fairway-project.eu/

Survey and review of decision support tools F.A. Nicholson, J.R. Williams, R. Cassidy, D. Doody, 
A. Ferriera, A. Jamsek, Ø. Kaste, S., Langas, R. K. Laursen, P. Schipper, N. Surdyk, L. Tendler, J. van 
Vliet and K. Verloop. Tilgjenglig fra:  https://www.fairway-project.eu/
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