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Ferieavvikling 
Det er sommer og vi har satt opp en ferieplan. I tabellen nederst kan du se hva tid hver enkelt har 
ferie. 
 

Midler fra Innovasjon Norge – snart tomt 
Først på året fikk vi høre at det var lite søknader og at Innovasjon Norge ønsket flere søknader inn. På 
et statusmøte i juni kom det frem at det har kommet inn mange søknader og mye av potten er brukt 
opp. Det er løyvd 43 millioner til 28 nye melkefjøs og 4 millioner til 33 nye gjødsellager. Hå kommune 
ligger høyt på statistikken. Har du tanker om å bygge? Da bør du kanskje gå i gang med planlegginga. 
Det tar litt tid å få alt dokumentasjon på plass, så en kan godt begynne å forberede seg for 
søknadsrunden i 2023. Les mer her. 
 

SMIL og drenering – mye midler  
Det er bra med midler både innen SMIL og drenering.  Statsforvalteren oppfordrer til å søke om 
midler til forurensingstiltak med videre. Herunder kommer vedlikehold av renseparker og 
vassdragstiltak. Også tilskudd til andre tiltak som steingarder  er aktuelle. 
Tilskuddssatsene til drenering har økt til 2.500 kr/daa og 38 kr/m grøft – maksimalt avgrensa til 2.500 
kr/daa. Har du allerede fått tildelt midler men ikke påbegynt prosjektet, så kan du få endret satsen. 
 

Nye tiltak på garden 
Har du noe som du ønsker at vi fra landbrukskontoret skal komme ut og se? Et nytt tiltak, 
beitegodkjenning, spredeareal med videre. Da kan du gjerne ta kontakt nå. Sommeren er en god tid 
til å ta befaringer.  
 

Hjortevald 
Hå kommune ble gjort oppmerksomme på at det ikke finnes en lokal forskrift for minsteareal for jakt 
på hjort i Hå. Vi har nå laget en og sendt den på høring frem til 07.07.22. Vedtaket kommer senere 
men i praksis betyr det dessverre at vi ikke kan godkjenne nye hjortevald i år. 
 

Portforbud for fjørfe 
Det er dessverre fortsatt fugleinfluensa hos villfugl og dermed portforbud i Hå Kommune. Det er litt 
unntak i forhold til hobbyhøns – dette kan du lese om her. 
 
 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Landbruk-og-mat/Mat/betydeleg-investeringsvilje-i-landbruket---2022-intet-unntak/
https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Landbruk-og-mat/Husdyr/portforbud-for-fjorfe-grunnet-smitte-av-hoypatogen-fugleinfluensa-villfugl-i-rogaland/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost

