
Møte om Tverråna, Risabekken, Mossigebekken og 
Tjensvollbekken  
Vi inviterer alle grunneiere langs Tverråna og sidebekker (Risabekken, Tjensvollbekken og 
Mossigebekken) til et møte om vassdraget. Alle grunneiere i Time og Hå og eventuelle andre 
interesserte er velkomne!   
 

Møtet blir onsdag den 30. november kl 19.00 på Undheim Samfunnshus. Det 
blir servert kaffe, rundstykker og kake. 
 
Konsulentfirmaet Ecofact ved Sina Thu Randulff vært på befaringer og gjort undersøkelser av de 
fysiske forholdene i og langs med bekkene. Aktuelle tiltak er vurderte, eksempelvis som å fjerne 
vandringshinder for fisken, erosjonssikring, gytegrusutlegg, utbedringer av kantsoner med mer. 
Tiltakene har som mål å forbedre vassdraget og skape gode levevilkår for livet i og ved vannet. De 
foreløpige resultatene av arbeidet blir presentert på møtet. Vi vil også presentere litt av det arbeidet 
vi har gjort i Håelva og Dalabekken. Vi ønsker å høre dine innspill som grunneier. Hva ser du på som 
utfordringer ved vassdraget, og hva mener du om de mulige tiltakene? Vel møtt! 

 

Skogen har store verdier 
Hvis skogen blir godt skjøttet vil verdien bli større. Med høye massevirkepriser lønner tynning seg 
mer enn noensinne.   
Andre tiltak i skogen som lønner seg er ungskogpleie - alltid. Det er god støtte til slike tiltak. Og nå 
står det mer midler inne på skogfond enn noen gang. Kurs i stedstilpasset skogbruk viser også 
hvordan ungskogpleie gir bedre valgmuligheter i skjøtselen fremover, fordi skogen blir mer stabil og 
robust.  Det  er forøvrig ikke bare massevirket som betales godt, de høye energiprisene skaper bedre 
bioenergimuligheter også. Det vil Ikea utnytte med sine restprodukter fra sin fabrikk i Polen, der de 
nå satser på strømproduksjon. Ta kontakt med AT skog hvis du trenger hjelp for å planlegge tiltak i 
skogen. 
Her er link til informasjon om støtteordninger og rettleiende priser ved diverse tiltak. 
 
 

Webinar 7. desember 22 om tilskudd til nye investeringer i 
2023   
Statsforvalteren arrangerer webinar om prioritering av investeringsmidler i 2023.  Dette møte blir 
den 7. desember kl 9-11. Påmelding her senest 5. desember. 
Landbrukspartnerskapet i Rogaland vil fortsatt satse på melkefjøs inntil 30 kyr med basis i gårdens 
ressursgrunnlag. Små og mellomstore produsenter innen frukt/grønt/veksthus har også prioritet, det 
samme gjelder tilleggsnæringer knyttet til lokalmat, landbruksbasert reiseliv og Inn på Tunet. Med en 
forventet økning i IBU-potten på om lag 20 mill. kroner, vil unge bønder og saker innen dyrevelferd, 
miljøtiltak og distriktslandbruket få mer fokus. Det kan også bli rom for å vurdere tilskudd til andre 
produksjoner som sau og storfekjøttproduksjon om de scorer høyt på et eller flere av nevnte punkt, 
og planlagt produksjon er godt forankret i ressursgrunnlag på gården og spesielt beiteareal. 
Eksisterende produsenter blir prioriterte mens prosjekt som innebærer større produksjonsøkning 
ikke har prioritet. Du kan søke allerede nå. 
  

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 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Landbruk-og-mat/Skogbruk/skogsokonomi/anbefalt-kostnadsniva-for-skogkulturtiltak-i-rogaland/
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2022/12/kva-kan-bonder-i-rogaland-soke-innovasjon-norge-om-i-2023/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost


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 
 
 

https://www.nlr.no/mentor
mailto:lene.marie.hustveit@nlr.no

