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Landbruksplanen 
Landbruksplanen ble endelig vedtatt i kommunestyremøte den 8. september 2022. Den ligger nå 
tilgjengelig på hjemmesiden. Kommunen vil jobbe etter planen i tiden fremover. 
 

Oppfølging av kantsoner 

Vi har krav om å ha kantsoner langs vassdragene. Dette er for å redusere avrenning samt å skape 
naturmangfold. Best er det når det er vegetasjon som gir skygge til vassdraget. Dette er viktig for å 
redusere temperaturen på sommertid. Videre reduserer det gjengroing og det gir viktig næring til 
livet i bekkene.  
 
Husk derfor at du skal ha minst 2 meters vegetasjonssone langs vassdrag. Denne skal aldri pløyes 
eller gjødsles. Når det gjelder bruk av plantevernmidler er kravet 3 meter avstand.  Husk å  informere 
om dette ved eventuel leiekjøring. Ved nydyrking er det alltid krav om minst 6 m udyrka sone. 
 
Landbrukskontoret vil være pliktige til å følge opp dette. På de brukene som har for lite kantsone bør 
en  planlegge hvordan man skal sikre at det fremover er tilstrekkelig kantsone. I noen områder kan 
det være aktuelt med tiltak i kantsonen.  En del fysiske tiltak kan være tilskuddsberettiget, dersom en 
lager miljøvennlig ru erosjonssikring eller ønsker å etablere en god vegetasjonssone med tre eller 
busker. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for å diskutere muligheter.  

 
Det er SMIL–midler igjen  
Vi har gjenstående midler og ser gjerne søknader i dette året – så fort som mulig. Husk at du ofte har 
3 år på deg til å gjøre ferdig tiltaket. 
 
SMIL står for «Spesielle Miljøtiltak i Landbruket». Det er tilskudd til følgende tiltak: 
 
Miljøtiltak  -  renseparker, fangdammer, miljøvennlig erosjonssikring av vassdrag, åpning av røyr, 
kantvegetasjon mm 
Biologisk mangfold  -  kystlynghei, spesielle tiltak for å bevare rødlista fugler i landskapet mm 
Kulturlandskap – steingarder, bygninger, kulturminner, fjerning av piggtråd 
Planlegging/tilrettelegging  - skjøtselsplaner, ferdselsveier, parkeringsplasser mv. 
 
Listen er ikke uttømmende. Vurderer du tiltak som du tror kan være innenfor, så ta gjerne kontakt. 
Du kan også lese mer om SMIL på landbruksdirektoratets sine nettsider og lokal strategi kan du lese 
på Hå Kommune sine sider.  
Vi kontakter alle med rensepark for å sjekke behov for opprensking samt bidra til å få inn søknader 
på dette. Opprensking er viktig for at renseparken skal beholde sin funksjon. 
 

Inn på tunet-uka 2022 – Webinarserie 
 
Inn på tunet legger til rette for mestring, utvikling og trivsel for mennesker i alle aldre. I denne 
webinarserien får du innsikt i mulighetene Inn på tunet kan gi. 
Webinar hver morgen kl. 9-11:  
• Tirsdag 8. november - Inn på tunet i GRUNNSKOLEN  
• Onsdag 9. november - Inn på tunet i VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

https://www.ha.no/landbruk-og-naring/landbruk/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landbruksdirektoratet.no%2Fnb%2Fjordbruk%2Fordninger-for-jordbruk%2Ftilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil&data=04%7C01%7CTorfinn.Narland%40tine.no%7C96544dd0a0cd4e47aafa08d9e178e46f%7Cd02b4c26510947e087120e19a90257d6%7C0%7C0%7C637788731628182563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r0uxoOK5ZPalzjdpqUM8ZZyxM2uqS3PhhA1H%2BWt1C3Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ha.no%2Flandbruk-og-naring%2Flandbruk%2Ftilskotsordningar%2Ftilskot-til-spesielle-miljotiltak-i-landbruket-smil%2F&data=04%7C01%7CTorfinn.Narland%40tine.no%7C96544dd0a0cd4e47aafa08d9e178e46f%7Cd02b4c26510947e087120e19a90257d6%7C0%7C0%7C637788731628182563%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=62IiYz5jFWLg3UztJZYDbDvibgfHCLjqpxCO19hDCK8%3D&reserved=0


• Torsdag 10. november - Inn på tunet innen INTEGRERING, PSYKISK HELSE OG ARBEIDSTRENING  
• Fredag 11. november - Inn på tunet i DEMENSOMSORGEN  
Inn på tunet-uka markerer avslutningen på de fire pilotprosjektene i Inn på tunet-løftet, som skal 
gjøre det enklere å kjøpe Inn på tunet-tjenester. Les mer her om program og påmelding.  
 

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2022/11/inn-pa-tunet-uka/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost

