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Kartlegging av Tverråna, Tjensvollbekken og Risabekken 
Hå Kommune har satt i gang et arbeid med å kartlegge og vurdere fysiske inngrep i disse 
vassdragene. Dette for å vurdere om en kan gjøre tiltak som bidrar til å bedre forhold for livet i 
bekkene. Dette er bare observasjoner i første omgang og vi vil kalle inn til grunneiermøte for å 
orientere om dette og mulige tiltak. Vi understreker at det bare vil bli gjort tiltak med grunneieres 
samtykke og dette vil tidligst skje  i 2024. Det skal også gjøres noen fiskeundersøkelser ut på høsten. 
Her blir de enkelte grunneiere kontaktet. Det er og mulig at det vil bli dronefotografert i området. 
Det er konsulentfirmaet Ecofact AS som har fått oppdraget og Sina Thu Randulff som er 
prosjektleder. Hun vil ta noen befaringer i området. Dette arbeidet vil hun begynne på neste uke. 
Hvis du leier jord grensende til bekkene hos en passiv grunneier, så ber vi deg videreformidle dette til 
vedkommende, da vi ikke har kontaktinfo til passive grunneiere. Hvis du ønsker å bli kontaktet i 
forkant av befaring over din eiendom, så gi oss melding om dette.  Har du noen spesielle forhold som 
du ønsker å drøfte angående vassdraget, så ta gjerne kontakt. 
 

Søknad til regionalt miljøprogram (RMP) 
Her er søknadsperioden 15.09 – 15.10, så nå kan du søke!  
Les meir om ordninga og kva du kan søke om her. Me vil gjerne hjelpe dersom du har spørsmål og 
treng litt bistand – då kontaktar du og avtalar tid med Else Britt eller Tone. 
  

Søknad om SMIL- og dreneringsmidler 

Det er midler igjen for søknadsåret 2022, både for SMIL – og dreneringstilskudd.  
Vi oppfordrer til å sende søknad dersom du har et godt prosjekt. Vedlikehold av renseparker blir 
prioritert – tilskudd er inntil kr. 20.000. For systematisk grøfting er tilskuddet kr. 2.500 pr. daa. Ved 
annen grøfting kan det gis 38 kr. pr. løpemeter grøft, oppad begrenset til kr. 2.500 pr. daa. 
Søknadsfrist for SMIL–søknader er 1. oktober 2022.  Kontakt Alf Henning når det gjelder drenering og 
Tone eller Karin når det gjelder SMIL-søknader. 
 

Søknad om produksjonstilskot 

Du kan søke i perioden 01.10 - 15.10. Dersom du lurer på noko eller vil ha litt hjelp, ber me om at du 
tek kontakt i god tid før fristen 15.10. Alf Henning er på ferie frem til den 2. oktober men du kan også 
ta kontakt med Else Britt. Benytt gjerne vår timebestilling dersom du vil avtale tid. 
 

Innføringskurs ysting og foredling av rå melk 
Er du interessert i å etablere egen virksomhet og videreforedle melk? Da kan dette kurset være 
interessant for deg. 
 

Bygge fruktbar jord 
Lær om korleis en kan bygge opp mold i jorda og lar mikroorganismane jobbe for deg. Høyr om 
erfaringane frå bønder som har testa ut regenerative metodar. Det arrangeres fagdag på Øksnevad 
om dette temaet. Les mer her. 
 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-rogaland/dokument-fmro/landbruk/rmp/2022/rmp-2022-rettleiing_4_juli2022.pdf
https://www.ha.no/landbruk-og-naring/landbruk/tilskotsordningar/tilskot-til-spesielle-miljotiltak-i-landbruket-smil/
https://www.ha.no/landbruk-og-naring/landbruk/tilskotsordningar/tilskot-til-drenering-av-jordbruksareal/
https://www.ha.no/sjolvbetening/booking/booking-saksbehandlar/landbruk/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Kurs-og-konferanser/2022/10/innforingskurs-i-ysting-og-foredling-av-ra-melk/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Kurs-og-konferanser/2022/10/fagdag-om-regenerativt-landbruk-og-bygging-av-fruktbar-jord/

