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Plant et tre ved Håelva 
Håelva-prosjektet er snart gjennomført.  Vi har igjen noe treplanting ved Håelva til våren hos enkelte 
gårdbrukere, som spesifikt har ønsket det. Vi har mulighet for å plante fleire trær, dersom det er 
interesse for det. Tre gir skygge i elva, noe som gir lavere temperatur i vannet og redusere 
planteveksten i vannet.  Det er positivt for livet i elva. Tre vil også bidra til føde for insekter og bier og 
bidra til biologisk mangfold. Har du lyst å prøve det ut? Det kan være et enkeltstående tre eller en 
klynge – eller eventuelt et belte. De plantes nær vannkanten og vil ikke påvirke grovfôrproduksjonen 
på jordet. Fleire tresorter er aktuelle men svartor er anbefalt da den tåler at stå i vann.   
Vi skal lage en bestilling på trærne i desember. Meld inn til landbrukskontoret, dersom du ønsker å få 
et eller fleire trær.  Meld gjerne før 10. desember.  Dette er ikke forbundet med kostnader for deg og 
vi kan også stå for plantinga, dersom du foretrekker det.  Prosjektmidlene dekker kostnaden.  
 

Varhaugselvene – tiltaksplan 
Den 6. oktober hadde vi et innledende møte om arbeidet med tiltaksplanen for Varhaugselvene. 
Rambøll AS som har oppdraqet var til stede og fortalte om jobben de skal gjøre. Det ble laga en 
referansegruppe, som de vil  ha kontakt med løpende. Du kan lese et kort referat frå møtet her. Har 
du ønske om å være med i referansegruppen, så ta kontakt med landbrukskontoret.  Vi vil elles 
forsøke å informere løpende om fremdrift på denne siden. Her har vi også lagt ut rapporter om 
Varhaugselvene av nyere dato. 
Under møtet kom det frem at vi bare hadde sendt ut invitasjon til de som er aktive gårdbrukere. Det 
hadde vært veldig bra å få e-post-adressen til de passive grunneiere. Vet du om grunneiere som ikke 
driver aktivt, men som burde være informert – send gjerne denne mail til dem. Vi ber dem ta 
kontakt, slik at vi kan registrere mobilnummer og e-postadresse.  
 

Kurs om solenergi på taket 
Fikk du ikke med deg kurset på Lensmannsløa? Da har du sjansen her. Naturvernforbundet i 
Rogaland/prosjekt Solsats og Klimanettverk Jæren inviterer til informasjonsmøte om solenergi for 
landbruket tirsdag 30. november klokken 11.00 på Veveriet, Rettedalen 3, Ålgård.  Norges bondelag 
har en ambisjon om at norsk landbruk skal bli fossilfritt innen 2030. Økt bruk av solenergi vil være et 
bidrag i dette arbeidet.  
Det serveres lunsj, og derfor er det påmelding. Du kan se program og melde deg på her 
https://pameldinger.no/e/tjllos eller send en mail til sissel.norheim@naturvernforbundet.no. Du kan 
lese mer om solenergi i landbruket i brosjyren som er utarbeidet: https://www.rogaland-
naturvern.no/wp-content/uploads/Solenergi-i-landbruket_brosjyre.pdf . Påmelding senest den 29. 
nov. 2021 kl 12. 
  

Web-kurs – solceller 
I tillegg er det mulig å delta på et webkurs. Norges Vel inviterer gardbrukarar som vurderer å investere i 
solenergi til digitalt kurs. Her får dei vite meir om solenergi-teknologi, dimensjonering av anlegg og relevante 
faktorar for lønnsemd. Kurset er digitalt og går over to kurskveldar, tysdag 23. november og torsdag 25. 
november.  
Les heile saka  
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