
Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet gir ei samla kapittelvis oversikt over  
Kommunedelplan landbruk 2021-2033 sine mål, strategiar og tiltak.  

 
4 Framtidslandbruket – omdøme, kunnskap og tillit 
 

Mål: (Dit skal me) 

Framtidslandbruket i Hå har eit godt omdøme med stor grad av tillit gjennom oppdatert 

kunnskap, opne dører og høg etisk standard. 

 

Strategi: (Dette vil me /dette er vegen for å koma dit) 

Hå kommune vil bidra til å byggje kunnskap i landbruket og eit godt forhold mellom 

landbruksnæringa, innbyggjarar, forbrukarar og andre støttespelarar utanfor landbruket. 

 

Tiltak: (Slik vil me gjere det) 

 Hå kommune vil i lag med landbruksnæringa, landbruket sine alliansepartnarar og 

kompetansenettverk utarbeida ein kommunikasjonsstrategi, som gjennom tidleg og 

tydeleg kommunikasjon synleggjer bonden som kunnskapsberar. 

 Hå kommune vil i samarbeid med landbruksnæringa tilrettelegga for styrka 

kunnskapsheving i Hå-landbruket. 

 Hå kommune vil legge til rette for formidling av ny forsking og kunnskap som er 

relevant for utvikling og økonomi i landbruksnæringa i Hå.  

 
5 Eit levande landskap  
 

Mål: (Dit skal me) 

Hå kommune har reine vassdrag og samanhengande gode levekår for eit rikt naturgitt 

plante- og dyreliv til nytte for landbruk, klima og miljø. Hå kommune har ei aktiv og 

berekraftig skog- og utmarksnæring og eit levande velstelt kulturlandskap med godt 

ivaretekne kulturminne.  

 

Strategi: (Dette vil me/dette er vegen for å komme dit) 

Hå kommune vil legge til rette for å danne ei felles oppfatning mellom Statsforvaltaren og 

bøndene i Hå om kunnskapstilstanden om artsmangfald og landbruket si rolle i arbeidet med 

å bevare biologisk mangfald.  

 

Hå kommune vil ta initiativ til tidleg og tett dialog med næringa og samarbeid om frivillige 

miljøtiltak og tydeleg oppfølging av eksisterande lovgjeving.  

Hå kommunen skal arbeide for betra vasskvalitet i vassdraga gjennom Jæren vannområde.   

 

Hå kommune tek del i eit eventuelt samarbeidet om felles skog- og viltforvaltning i lag med 

kommunane i Sør-Rogaland.  

 

  



5.2 Artsmangfald og gratis tenestar  

Tiltak: (Slik vil me gjere det) 

Hå kommune skal i sterkare grad legge vekt på å ivareta biologisk mangfald i arbeid med  

by- og tettstadsutvikling i kommunalt planarbeid. jf. FN sine berekraftsmål.  

 

Hå kommune vil styrke dialogen med bondelaga og vere pådrivar for informasjon og 

haldningsskapande arbeid. Inkludert i dette styrka kunnskapsgrunnlaget om eit felles 

forståing mellom ulike partar si oppfatning av det levande landskap sin effekt for klima, miljø 

friluftsliv og landbruket sin økonomi.  

 

Hå kommune vil gjennom kunnskapsbygging, tilrettelegging for frivillige tiltak i næringa og 

utøving av eksisterande lovgiving ivareta og styrke kantsoner som leveområde ved å;  

 Sikre samanhengande kantsoner    

 Minske avrenninga frå jordbruket  

 Redusere bruk av plantevernmidlar  

 Fjerne og førebyggje oppblomstring av problemugras 

 Sikre oppgitte bredder på kantsoner mot vassdraga, sjå side 24.  

 

Hå kommune vil i samarbeid med næringa finne gode løysingar for å ivareta vipe og andre 

truga fugleartar. 

 

Hå kommune skal i samarbeid med Jæren vannområde arbeide for ei heilskapleg 

vassforvaltning, på tvers av kommunegrensene, kor Hå vil vere pådrivar for:  

 Å søkje regionale og nasjonale midlar til fysiske tiltak for betra vasskvalitet  

 Felles føringar for registrering av utsleppstilfelle og oppfylgingsprosedyrar i Jæren 

vassområde 

 Auka bruk av frivillige tiltak i alle kommunar   

 Å søkje regionale og nasjonale midlar til fysiske tiltak for betra vasskvalitet  

 Ei oppgåvefordeling mellom kommunane i Jæren vannområde, samt styrka det 

interne samarbeidet i kommunen om vassforvaltning. 

 

5.3 Kjelder til forureining frå landbruket  

Tiltak: (Slik vil me gjere det)  

Hå kommune vil snu trenden med auke i avsig og utslepp av pressaft til vassførekomstar og 

betre økologisk tilstand i vassdraga ved å:   

 Gjere ferdig kartlegginga av dei prioriterte vassdrag med omsyn til fysiske, kjemiske 

og biologiske forhold. Tiltaksplanar skal utarbeidast og gjennomførast. 

 Aktivt informere for å skape høgt medvit om korleis jordbruket gjennom drifta si 

påverkar vassdraga, og korleis det går an å redusere negativ og auke positiv 

påverknad. Oppsøkande arbeid og rådgjeving i felt skal ha prioritet.  

 Håelva, Ognaelva, Kvassheimsåna og Varhaugselvene er prioritertert dei komande 

åra. Tiltak i Fuglestadåna kjem til å få prioritet etter desse.  

 Sikra at pågåande prosjekt for Bøbekken og Dalabekken har god framgang.  

 Stimulere Spesielle Miljøtiltak i jordbruket (SMIL) som reinseparkar, restaurering av 

bekkeløp, hydrotekniske tiltak, testområde for seljeplanting m.m. Og tiltak finansiert 

gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP) som miljøavtalar, miljøvennleg spreiing, 

gjødslingsfrie kantsoner, planting av blomstereng mm.  



 Skape ein frivillig arena for evaluering og erfaringsutveksling mellom bønder som har 

fått økonomisk RMP- og SMIL støtte. 

 Hå kommune skal opparbeide register for spreieareal og leigejord.    

 

Hå kommune skal aktivt følge opp, kontrollere, ha gode sakshandsamarrutinar og bruke 

eksisterande lov- og regelverk for å oppnå effekt av krav kring; 

 Gjødsellager og surfôrlager  

 Gjødslingsplan og spreiingsareal 

 Gjødslingsfrie kantsoner 

 Myr og våtmark 

 Vegetasjonssoner  

 Nydyrking  

 

Hå kommune vil jobbe for å reduser bruk av plantevernmidlar gjennom å:   

 Halde kommunen sin eigen bruk av plantevernmidlar på eit minimum.  

 Informere og utforme tiltak i lag med næringa som førebyggjer oppblomstring og 

frøspreiing av uønska og svartlista artar. 

 Arbeide førebyggande ved oppfølging av beiter og eng med høg oppblomstring av 

ugras.  

Hå kommune skal etablere SMIL ordning for retur av gamal piggtråd. 

 

5.4 Kulturminne og kulturlandskapet     

Tiltak: (Slik vil me gjere det)  

Hå kommune vil styrke dialogen med bondelaga og vere pådrivar for informasjon og 

haldningsskapande arbeid. Inkludert i dette styrka kunnskapsgrunnlaget om eit levande 

landskap  sin effekt for klima, miljø og landbruket sin økonomi.   

 

Hå kommunen skal synleggjere rolla bonden sitt arbeid spelar i ivaretaking av kulturminne og 

kulturlandskap, og aktivt informere landbruket om tilskotsordningar, gratis gjerdeklyver, andre 

godtgjersler og tilbod for tilrettelegging for turgåarar. 

 

Hå kommune skal ha fokus på at varige endringar i kulturlandskapet er søknadspliktige. 

Under varige endringar inngår:   

 Grøfting og restaurering av eksisterande røyrsystem  

 Grøfting på beite er søknadspliktig (òg manuell grøfting) 

 Alle typar  landbruksvegar, uansett lengde og alle midlertidige driftsvegar  

 Fjerning eller restaurering av steingard 

 Nydyrking, massedeponi og jordforbetring 

 

Kulturminnemyndigheiter skal kontaktast i forkant av planlagd hogst.  

 

5.5 Skogbruk og skogforvalting 

Tiltak: (Slik vil me gjere det) 
Hå kommune vil stimulere til utvikling av skog- og utmarksnæring gjennom å:  

 Lage ny områdeplan skogbruk for område som har skog eller er godt eigna for 
skogplanting.  

 Støttar seg til samarbeidet om ny skog- og viltforvaltning.  



 Auke ungskogpleieaktiviteten ved informasjon om støtteordninga Næring- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK).  

 Drive kunnskapsbyggjande aktivitet for grunneigarar om skogbruk og utmark.  

 I lag med næringa finne løysingar for betre utnytting av utmarksressursane til beste 
for grunneigarar og ålmenta. 

 

 

6  Klimasmart landbruk  
 

Mål: (Dit skal me) 
Landbruket i Hå tek aktiv del i klimaavtalen mellom landbruksnæringa og regjeringa, og har 
både redusert sitt klimagassutslepp betydeleg og sytt for auke i opptak av karbon i jorda.    
 
Strategi: (Dette vil me/dette er vegen for å kome dit) 
Hå kommune vil støtte landbruket i arbeidet med å nå måla i klimaavtalen.  
To prioritere satsingar blir:  

 Å fullføre arbeidet med å etablere biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel, 
medrekna å legge til rette for næring basert på biorest.   

 Å redusere behovet for transport i drifta, medrekna å legge til rette for betre 
samordning av leigejord og spreieareal.  

 
Tiltak: (Slik vil me gjere det) 
I 2021 skal Hå kommune: 

 Vidareføre arbeidet med tilrettelegging for etablering av anlegg for produksjon av 
biogass frå husdyrgjødsel. 

 Kartlegge kva verdiskaping som best kan nytte restprodukt frå biogassproduksjon og 
legge til rette for auka kunnskap om dette i næringa. 

 Informere om tilskotsendringar for bruk av tre i driftsbygningar. 

 Kartlegge landbrukstransport på veg i Hå kommune. (Innvilga støtte frå Klima- og 
Miljødepartementet). 

 Hente kunnskap frå Langfrag-prosjektet og samarbeide med næringa om å finne rette 
tiltak for mindre transportbehov i drifta. 

 Opparbeide register for spreieareal og leigejord i landbruket.  

 Sikre at kommunen ved rullering av klimaplanen gjer ei kartlegging av mellom anna 
bruk av fossil energi som oppvarmingskjelde og drivstoff i landbruket, og definerer 
tiltak som motiverer til overgang til biogass eller elektrisitet/varmepumpe.  

 Styrke klimarådgjeving og motivere til bruk av klimakalkulator på alle gardsbruk i Hå.  

 Formidle ny kunnskap om karbonlagring i jord. 

 Ha fokus på tiltak som gir reduksjon i klimagassutslepp, til dømes redusera 
jordpakking gjennom faste køyrespor, grøfting og miljøvenleg gjødsling.  

 
Kartleggingstiltaka ovanfor i 2021 vil gje føringar for tiltak i åra etter.  
 

  



 

7 Næringsutvikling   
Tradisjonelt landbruk og nye næringar med utgangspunkt i landbruket sine 
ressursar 
 
Mål:  (Dit skal me)  

I Hå kommune er det eit breitt utval av lokalforedla mat og tilbod om andre opplevingar med 

utgangspunkt i landbruket. Ulike tilbydarar står saman i nettverk for felles kunnskapsbygging, 

synleggjering og møte med marknaden. Bonden sin økonomi er styrka gjennom eigen 

aktivitet langs heile næringskjeda. Matsvinn er transformert til nye arbeidsplassar og betre 

berekraft.      

 

Strategi: (Dette vil me /dette er vegen for å kome dit) 

Hå kommune vil legge til rette for nettverksarenaer, felles marknadsføringsplattformer og 

auka interesse i marknaden kombinert med ei styrking av bonden sin økonomi gjennom auka 

aktivitet langs heile næringskjeda.  

 

Tiltak: (Slik vil me gjere det)  

Hå kommune skal:   

 Byggje alliansar med andre samfunnsaktørar for å synleggjere og styrke 

landbruksnæringa sine initiativ innan vidareforedling, distribusjon og 

reiselivsproduksjon.  

 Ha særleg fokus på å legge til rette for lokal vidareforedling av kjøt og mjølk.   

 Kartlegge humankapital, naturressursar og ressursrom for bonden i landbruket si 

verdikjede.  

 Skape interesse for og legge til rette for nettverk- og for kompetanseutvikling i 

landbruket om ulike former for ny næringsutvikling med utgangspunkt i garden. 

 Tilrettelegging for produksjon av grønsaker, frukt, bær - og av honningproduksjon.  

 I lag med næringa finne nye lønnsame vegar for å redusera matsvinn. 

 Greie ut om moglegheitene for testkjøkken for utvikling av nye produkt og etablering 

av eigna produksjonslokale. 

 Ta eit overordna tverrtenesteleg initiativ for å diskutere behovet og moglegheita for 

Inn på tunet tenestar i kommunen.  

 Ta ei aktiv støttande rolle for dei som ønskjer å legge om delar eller heilt drifta til 

økologisk landbruk, grønsakproduksjon eller utvikle ulike former for tilleggsnæring frå 

sitt gardsbruk.  

  



8 Jord og areal  
 
Mål: (Dit skal me) 

Hå kommune har fokus på  jordvern og berekraftig utnytting av matjord. Bruksstruktur og 

arealbruk gjer det mogeleg for Hå-bonden å følje med i den økonomiske, miljømessige og 

teknologiske utviklinga i Norge. Dette gjeld uavhengig av selskapsform, men familiebruket er 

den dominerande driftsforma også i framtida.   

Strategi: (Dette vil me/dette er vegen for å komme dit) 

 Hå kommune legg framover opp til eit auka foks på matjordvern innanfor landbruket 

og ovanfor andre nærings- og utbyggingsinteresser.  

 Hå kommune vil vurdere prinsippet om «jordvern i alle ledd» kor matjorda blir skjerma 

mot bruksendring og nedbygging til føremål både utanfor og i landbruket.  

Tiltak: (Slik  vil me gjere det) 

I 2021 skal Hå kommune: 

 Starte opp arbeidet med å innføre tiltaka for ivaretaking av matjord gitt frå  

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, som til dømes at det skal lagast eige 

jordvernmål for Hå kommune.  

 I samarbeid med næringa ha fokus på å finne alternativ til landbruket si eiga 

nedbygging av matjord.  

 Bruke moglegheitene som ligg i plan- og bygningslova til å regulere plassering av 

landbruksbygningar og anna nedbygging. Sjå vedlegg 1 retningsliner. 

 I samarbeid med næringa finne gode løysingar og motivere til sambruk av 

landbruksvegar. 

 Leggje til rette for auka grønsaksproduksjon i kommunen gjennom kompetansetiltak.  

 Sikre gode rammevilkår for økologisk landbruk og bidra til godt samarbeid og 

kunnskapsutveksling mellom konvensjonelt og økologisk landbruk i kommunen. 

 Hå kommune skal utarbeide ei oversikt over reel tilgjengeleg dyrkbar jord i 

kommunen.  
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