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Årslandsåna, Odlandsbekken og Vollbekken/Hårråna 

Hå Kommune har satt i gang et arbeid med å kartlegge habitat for fisk, vurdere fysiske inngrep og få 
utført ungfiskundersøkelser 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 er konsulentfirmaet Biota Naturkompetanse AS som har fått oppdraget og Bjart Are Hellen som 
er prosjektleder, og vil utføre kartleggingen sammen med Linn Eilertsen. Arbeidet vil kunne starte 
opp i slutten av denne uken, oppstarten er avhengig av nedbørsmengden de neste dagene,  og det er 
også aktuelt å utføre kartleggingen i helgene dersom været er gunstig for det. Deler av arbeidet kan 
komme til å bli utført med kunstig belysning etter mørkets frembrudd. 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. 

 

Nå kan du søke tilskudd til nye investeringer i 2023   
Innovasjon Norge åpner opp for at du kan søke om IBU-midler til investeringer i 2023. Det åpnes opp 
for å søke fra 15. november 2022 og prioriteringene for bruk av midlene i Rogaland er forventa å 
være klar tidlig i desember. Det er forventa om lag samme prioriteringer som i 2022, med noen 
justeringer. Vi sender dem ut når de foreligger. 
  

Mentorordning landbruk – søk innan 1. desember 
Er du fersk i bondeyrket eller har du starta med en ny produksjon eller tilleggsnæring? Da kan du få 
en erfaren kollega som mentor i et år. Mentoren vil være en sparringspartner som du kan bruke både 
i forhold til den generelle driften eller hvis du skal i gang med et prosjekt. Mentoren får betalt en 
godtgjøring for arbeidet han/hun gjør.  Vet du om en person som du ønsker som mentor, så kan du 
også foreslå vedkommende. Dette skal ikke være en du har nær relasjon til. 
Tilbudet er gratis for deg som får tildelt en mentor. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) forvaltar 
ordninga. Les her for mer informasjon, eller kontakt: Lene Marie Hustveit, NLR Rogaland, tlf. 475 03 
310, lene.marie.hustveit@nlr.no 

 
Holistic management og regenerativt landbruk 

Gjennom kurset lærer du å utvikle din egen helhetlige kontekst for betre styring av egen virksomhet. 
Du får også kunnskap om verktøy for helhetlige avgjørelser, praktisk økonomisk driftsplanlegging og 
beiteplanlegging. De tre samlingene henger sammen, og du bør delta på alle. Det er flere kursdager 
og samlinger i løpet av det neste året. Påmeldingsfristen var 4.11 men det er råd å forhøre om det 
kan være plass. Les om det her. 
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