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60% stilling ledig – Frivillige Tiltak i landbruket 

Interesserer du deg for rene vassdrag? Vil du like å reise rundt i distriktet og snakke med bønder? Da 

er denne stilling kanskje for deg. 

Les stillingsutlysingen her. 

SMIL midler brukt opp for 2021  

Vi har tildelt i alt ca. 2 mill kr i SMIL-midler til jordbruket i Hå i dette året. I alt ble det tildelt  ca. 11 

mill. kr i Rogaland. De aller fleste søknader som vi fikk inn i Hå har fått tildelt midler. Midlene har gått 

til fjerning av piggtråd, steingarder, åkeriksetiltak, kystlynghei, vedlikehold renseparker og 

vannmiljøtiltak. I alt har 38 prosjekt fått midler dette året.  

Ny tildeling kommer i januar. Allerede nå kan du tenke på om du har noen prosjekt som du ønsker å 

gjennomføre til neste år. Vannmiljøtiltak, herunder også etablering av kantsoner, har høy prioritet i 

tiden fremover. Samtidig vil det også være mulighet for å søke på de øvrige tiltak.  Les mer om SMIL-

midler her. 

Tiltak i vassdrag er søknadspliktige 

Vurderer du tiltak i vassdrag, så kan det være gode muligheter for å få tilskudd til det. Samtidig må 

du være forberedt på at du må søke om tillatelse til tiltaket. Men så lenge at det er positivt for 

miljøet vil det  være gode muligheter for å få tillatelse. Tiltak kan være steinsetting (miljøvennlig) av 

bekk, etablering av fangdam eller rensepark, opprensk og vedlikehold.  Åpning av lukket røyr skal vi 

til med i Dalabekken nå. Da vil laks og ørret kunne vandre lengre opp enn de kan i dag.  

Bekjemping av kjempespringfrø  

Kjempespringfrø er en uønsket planteart som kan spre seg fort og langt. Vi har den flere steder i 

kommunen og særlig langs vassdrag. Dette året hadde vi midler til å gjennomføre luking av denne i 

Dalabekken. Vi hadde et firma Natureco til å gå i bekken og luke flere ganger i løpet av 

sommeren.  De har da både kartlagt hvor de har funnet den og fjernet den. Arbeidet må følges opp i 

de neste årene. Les rapporten om dette og se om du har den på din eiendom. Generelt må alle være 

obs på denne planten og melde inn dersom de observerer den.  

Teamsmøte om biogass 

Rogaland biogassnettverk inviterer alle biogassinteresserte til temamøtet «Mattrygghet, biorest og 

regelverket» tirsdag 11. januar kl. 12.00-14.00 på Teams.  

Mattilsynet informerer om krav til biogassproduksjonen, risikoer ved bruk av råvarer og krav til 

transport til biogassanlegg. De tar også for seg utfordringer for bruk av bioresten, og endringer som 

kan komme fra EU. 

Landbruks- og matdepartementet legger fram håndtering av biorest i dagens regelverk, og eventuelle 

mangler og løsninger som er aktuelle ved revisjonen av gjødselregelverket.  

Se programmet her og meld deg på. 

https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=240453153
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-spesielle-miljotiltak-i-landbruket-smil/
https://www.ha.no/landbruk-og-naring/landbruk/landbruk-og-miljo/vassdragene-i-ha/tiltak-i-vassdrag/
https://www.ha.no/_f/p1/i4f7e7cb2-da41-47c5-b6f2-15e2d07f539a/dalabekken-kjempespringfro.pdf
https://www.landbrukspark.no/invitasjon-til-temamote-om-mattrygghet-biorest-og-regelverket/

