Vannområde Haugaland

Dagsorden til fellesmøte for arbeidsgruppa og vannområdeutvalget i
Haugaland vannområde

Tid: Torsdag 31. januar 2019, kl. 12.00-14.30
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Møtereferat fra vannområdeutvalgsmøte 14. juni 2018:
http://www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/vannomrader/hau
galandet/motevirksomhet/haugalandet-vannomradeutvalg/2018/
Utkast til planprogram for regional
vannforvaltningsplan. Se eget vedlegg i e-post.
Utkast til hovedutfordringer i Rogaland
vannregion. Se eget vedlegg i e-post.
Utkast til hovedutfordringer for Haugaland
vannområde. Se eget vedlegg i e-post.
Årsrapport for Haugaland vannområde for
2018. Se eget vedlegg i e-post.
Rapport fra overvåking av
kystvannsforekomster i Ryfylke og
Haugalandet vannområder 2018. Se eget
vedlegg i e-post.
Rapport fra overvåking av innsjøer i
Haugalandet vannområde 2018. Se eget
vedlegg i e-post.
Rapport fra klassifisering av tilløpsbekker til
Viksefjorden. Se eget vedlegg i e-post.

Sak 9
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Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen
Forslag til vedtak, sak 1:
Haugaland vannområdeutvalget godkjenner innkallingen til møtet i utvalget
(31.1.19).

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte i vannområdeutvalget
Forslag til vedtak, sak 2:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner referatet fra møtet i vannområdeutvalget
(14.6.18).

Sak 3 Utkast til planprogram og hovedutfordringer i Rogaland
vannregion
Det fremgår av ny vannforskrift med virkning fra 1.1.2019, at regional plan og regionalt
tiltaksprogram for vannforvaltning skal oppdateres. Forslag til planprogram for neste
planperiode (2022-2027) og dokumentet hovedutfordringer for vannmiljø skal sendes på
høring 1. april 2019 med høringsfrist 30. juni 2019.
Norge er delt inn i 11 vannregioner som alle har regionale planer og regionale
tiltaksprogram for vannforvaltning. Alle disse planene skal nå oppdateres samtidig.
Utkastene er utarbeidet med bakgrunn i nasjonale maler med figurer og tabeller, som skal
bidra til enhetlige fremstillinger. Det er mulighet for å gjøre regionale tilpasninger,
vurderinger og prioriteringer innenfor rammene av malene.
I forbindelse med utarbeidelse av høringsdokumentene legges høringsutkastene frem for
vannområdene og vannregionutvalget. Det bes om innspill. Fylkeskommunen vil søke å
vektlegge innspillene fra vannområdene i ferdigstilling av forslag til planprogram og
hovedutfordringer.
Det skal komme nasjonale føringer for kommende planprosess. Avhengig av hvordan de
er utformet og når de kommer kan det være behov for å gjøre tilpasninger i
høringsdokumentene kort tid før de går på høring.
Fylkeskommunen ber om vannområdets synspunkter og innspill til forbedringer av
utkastene.
Det er fra fylkeskommunens side særlig ønskelig å få tilbakemeldinger på:
- Er dokumentene lett forståelige?
- Er det utredningsbehov som ikke er beskrevet?
- Er det forslag til endringer i foreslått plan- og medvirkningsprosess?
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Sak 4 Utkast til hovedutfordringer for Haugaland vannområde
I tillegg til utkastene for planprogram og hovedutfordringer for vannregionen, er det også
laget et utkast til hovedutfordringer for Haugaland vannområde. Dokumentet skal inngå
som et vedlegg til dokumentet som skal beskrive hovedutfordringene for vannregionen.
Dette dokumentet om hovedutfordringer for Haugaland vannområde inneholder oppdatert
oversikt over miljøtilstand, påvirkninger og status for gjennomføring av tiltak, og vil være et
viktig og nyttig supplement til kunnskap og innsikt innad i vannregionen.
Innspill og kommentarer til dokumentet:
- Er dokumentet forståelig?
- Er miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet? Finnes det data hos sektormyndigheter
eller lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en enda bedre beskrivelse?
- Er alle interesser av betydning ivaretatt? Er det interesser av betydning som ikke
omtales?
- Har man innspill til prioriteringer eller andre momenter til det videre planarbeidet?

Sak 5 Videreføring av vannområder og vannkoordinatorer
Orientering om planlagt videreføring av vannområder og vannkoordinatorer gis i møte.
Fylkeskommunen ber om synspunkter og innspill.

Sak 6 Årsrapport for Haugaland vannområde 2018
Sekretariatet legger frem forslag til årsrapport for 2018 (se eget vedlegg i e-post).
Årsrapporten tar for seg organisering, aktiviteter, resultater og vurdering av arbeidet
gjennomført i vannområdet i nevnte periode. Det er mulig for vannområdeutvalget å
komme med tilbakemeldinger og innspill til årsrapporten. Arbeidsgruppa i Haugalandet
vannområde har møte i forkant av vannområdeutvalgsmøtet samme dag. Det er antatt at
arbeidsgruppa vil anbefale (eventuelle kommentarer vil bli nevnt i møtet) utvalget å
godkjenne årsrapporten for Haugaland vannområde.

Forslag til vedtak, sak 6:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner årsrapporten for Haugaland vannområde
2018.
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Sak 7 Orientering om status for prosjektet «frivillige tiltak i landbruket»
på Haugalandet
Landbruk er i Vann-Nett vist som den største påvirkningen av vannet på Haugalandet. På
vannområdeutvalgsmøtet 5. desember 2017 ba vannområdeutvalget arbeidsgruppen om
se på muligheten for finansiering av treårig rådgiverstilling(er) rettet mot landbruket og
vannforskriftsarbeidet. På førstkommende og utvidete arbeidsgruppemøte ble
vannområdekoordinator bedt om å utarbeide en prosjektskisse for det man valgte å kalle
«frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet. Forslag til prosjektskisse ble fremlagt i
arbeidsgruppemøte 31. mai. Etter innspill gav gruppa sin anbefaling til
vannområdeutvalget om å vedta prosjektet i vannområdet. 14. juni vedtok
vannområdeutvalget prosjektet. I etterkant av møtet ble prosjektskisse og
oversendelsesbrev med melding om vedtak i gruppa. I brevet ba man partene i prosjektet
(kommunene, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland) om budsjettmessig
oppfølging. Etter forslag fra arbeidsgruppa, vedtok man at vannområdets interne midler
skulle brukes i prosjektet.
Det er nå avklart at Karmøy, Vindafjord, Haugesund og Bokn kommuner og Rogaland
fylkeskommune er med i spleiselaget på prosjektet, i tillegg til vannområdet med sine
midler. Tysvær kommune har ikke kunnet avsette midler til prosjektet i 2019, men
kommunen ser frem til å bli utfordret til dette i 2020. Haugaland vannområde vil følge dette
opp, og sende et formelt brev til Tysvær kommune, hvor man ber dem se på finansiering
for resterende prosjektperiode. Fylkesmannen stilte som betingelse at alle kommunene
måtte delta fra 2019, eller at man hadde forsikringer fra Tysvær kommune om at
kommunen allerede nå kunne avsette midler til 2020. Det kunne ikke kommunen, og
Fylkesmannen vil dermed ikke delta i prosjektet i 2019.
Det har blitt dannet en midlertidig styringsgruppe som skal følge opp og bidra i prosessen
frem mot ansettelse av prosjektleder(e). Gruppen hadde møte 9. januar, og her er noen av
de viktigste punktene fra møtet:
- Som en betingelse for at Vindafjord kommune skulle vedta å avsette midler til prosjektet,
ønsket man at prosjektlederstilling ble lokalisert til kommunen. Det betyr også at Vindafjord
kommune mest sannsynlig vil ha personal- og arbeidsgiveransvar for stillingen. Harald
Olav Stuhaug vil i nærmeste fremtid få avklart dette.
- Det var enighet om å invitere Rogaland fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgivning og
lokal representant fra Rogaland bondelag inn i gruppa. Gruppa vil ellers bestå av to
representanter fra kommunene og leder av Haugaland vannområdeutvalg. I tillegg kan det
være aktuelt å innkalle lokale bonde- og småbrukarlag og bondelag i områder man ser for
seg å gjennomføre tiltak.
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Tysvær kommune og Fylkesmannen i Rogaland vil bli invitert inn i styringsgruppen, hvis
man blir en del av prosjektet fra 2020.
- Vannområdekoordinator vil utforme utlysningstekst i samarbeid med styringsgruppa.
- Hvis man ser det som hensiktsmessig i forhold til prosjektet og aktuelle søkere, kan
prosjektstilling deles i to (minimum to 40 % stillinger). Man må da ordne ekstra
kontorplass, noe som kan vise seg å bli utfordrende. Målet er å ha på plass
prosjektleder(e) i august.
Det vil være mulighet til å kommentere og gi innspill til videre prosess.

Sak 8 Overvåking av vannforekomster i Haugaland vannområde 2018
Med overvåkingen i 2018 har man gjennomført tiltak i samtlige (bortsett fra Storavatnet på
Kårstø, der man har overvåket utløpselv) vannforekomster listet opp i regionalt
tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016-2021, og prioriteringer gjort av kommunene i
etterkant av vedtatt tiltaksprogram. Kunnskapsgrunnlaget i vannområdet er vesentlig
forbedret siden vannområdets oppstart i 2010. Basert på denne kunnskapen skal det nå
iverksettes tiltak hvor miljømålene ikke nås.
Det har blitt utført tre overvåkinger i Haugaland vannområde i 2018:
- Overvåking av utvalgte kystvannsforekomster i Ryfylke og Haugaland vannområde
- Overvåking av Vats- og Landavatnet
- Overvåking av tilløpsbekker til Viksefjorden
Vannområdekoordinator vil forklare hovedfunnene i rapportene, og det vil bli anledning for
representantene til å stille spørsmål underveis og i etterkant av presentasjonen.
Rapportene fra overvåkingene legges ved som egne vedlegg i e-post.
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Sak 9 Møteplan for Haugaland vannområde (2019)

Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

31. januar
Kl. 9.30-14.30
Arbeidsgruppemøte
fra kl.9.30-11.30, og
fellesmøte fra kl.
12.00-14.30
23. mai

Arbeidsgruppa og
vannområdeutvalget i
Haugaland vannområde

Tysvær rådhus

Arbeidsgruppa i
Haugaland vannområde
Arbeidsgruppa i
Haugaland vannområde
Vannområdeutvalget i
Haugaland vannområde
Arbeidsgruppa i
Haugaland vannområde

Tysvær rådhus

12. september
Oktober?
7. november

Tysvær rådhus
Tysvær rådhus
Tysvær rådhus

Eventuelt
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Tema/saker

