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Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa
Vedtak sak 1:
Arbeidsgruppa i Haugaland vannområde godkjenner referatet fra møtet i
arbeidsgruppa (31.1.19).

Sak 2 Representantene orienterer
Man tok en «runde rundt bordet» om hva som skjer omkring vannarbeidet.
Karmøy kommune:
- Omkjøringsveien er en svært aktuell sak i Karmøy kommune for tiden. Flere alternativer
vurderes, og hvert av disse alternativene gir ulike følger for bekkene som blir berørt. Det
utredes hvordan man best mulig kan ta vare på bekkene.
- Det skal gjøres en kartlegging av utvalgte sjøørretvassdrag i Karmøy og Haugesund
kommuner. Kartleggingen skal gjennomføres av konsulenter. I tillegg pågår det et parallelt
prosjekt hvor man ønsker at Karmøy Jeger-, Fisker- og Naturvernforening skal
grovkartlegge potensielle sjøørretvassdrag.
- I de seneste år, har det vært flere avisoppslag om Tjøsvollvatnet. Naboer til vannet ber
kommunen om å rydde opp i kloakken. Peder Christiansen har løftet dette opp internt i
kommunen, men påpeker at det er flere faktorer som kompliserer arbeidet med en
opprydning.
Vindafjord kommune:
- Kommunen har utlyst stilling(er) til prosjektet «frivillige tiltak i landbruket» på
Haugalandet. Man skal i disse dager kalle inn interessante søkere til intervju.
- Kommunen har sammen med vannområdekoordinator hatt et møte med Vindafjord Jaktog Fiskelag om hvordan de nevnte parter skal samarbeide omkring sjøørret i Vindafjord i
tiden fremover. Det gjelder både kartlegginger av interessante vassdrag og tiltak rettet mot
sjøørret.
- I forbindelse med sjøørretkartleggingen i Skjoldafjorden ble det foreslått endel tiltak i
vassdrag som ligger i Vindafjord. Kommunen har per nå ikke kapasitet til å følge opp disse
tiltakene. Man håper at vannområdekoordinator kan bidra i arbeidet.
Tysvær kommune:
- Sjøørretrapportene fra Skjoldafjorden og Årvikelva er ferdigstilt.
- Man har fått midler til habitatforbedrende tiltak i både bekker til Skjoldafjorden og
Årvikelva. I tillegg har man fått midler til kartlegging av gjedde, utredning av mulig
fiskesperreanordning og måling av redoksforhold. Alle disse i Årvikelva.
- Landbruksrådgiver i Tysvær kommune og vannområdekoordinator arrangerte et
miljøbesøk rettet mot bønder og grunneiere langs Årvikelva på Kårstø. Besøket besto i
hovedsak av å orientere om viktigheten av å bevare kantvegetasjon langs elva, og
informere om støtteordninger som skal forhindre avrenning av næringsstoff til vassdrag. I
etterkant av besøket ble rapporten fra Årvikelva sendt ut til de som ønsket denne.
- I forbindelse med høringen av forslag til planprogram og dokumentet
«hovedutfordringer», har dette vært oppe som en politisk sak i teknisk utvalg. Saken skal
også opp i kommuneplanutvalget.
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Haugesund kommune:
- Miljøvernrådgiver har gjennomført et møte med Haugesund og Omegn Jeger- og
Fiskerforening, sammen med vannområdekoordinator. I dette møtet orienterte
vannområdekoordinator om det kommende sjøørretprosjektet på Ytre Haugaland.
- Man opprettholder tiltaket om gratis fiske i byvannene. HOJFF organiserer dette.
Fylkesmannen (miljø):
- Det har blitt utarbeidet et forslag til overvåkingsprogram for Haugaland vannområde for
neste planperiode (2022-2027).
- Data fra fjorårets kystvannsovervåking i Ryfylke og Haugaland vannområder har blitt lagt
inn i Vann-Nett.
- Grinde- og Skjoldafjorden skal kartlegges for naturtilstand i 2019. Ved hjelp av
kjerneprøvetaking og analyser av foraminiferer, skal man kunne finne fjordens
naturtilstand før menneskelig påvirkning. Resultater fra denne kartleggingen vil gi oss ny
kunnskap om hvilke miljømål som er realistiske å oppnå i fjordsystemet.

Sak 3 «Frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet
Harald Olav Stuhaug innledet med å informere gruppa om status i arbeidet med å få på
plass prosjektstillinger til prosjektet. Han gikk kort igjennom hvilke kandidater som hadde
søkt, og hvilke man hadde valgt å ta inn på intervju. Det fulgte en kort diskusjon rundt
stilling(ene). Flere så betydningen av å ha to personer som kunne jobbe i prosjektet, men
at flere praktiske og økonomiske hensyn måtte vurderes opp mot dette. Ørjan Simonsen
anbefalte at stilling(ene) burde ha dialog med tilsvarende stillinger på Jæren.
I sakslista til møtet var det tre spørsmål man ønsket å få en avklaring/diskusjon rundt:
1. Når ønsker man å avholde første møte i styringsgruppen?
- Representantene så for seg å ha et slikt møte i slutten av august/starten av september.

2. Hvordan skal prosjektmedarbeider(e) disponere sine ressurser den første perioden (ut
2019)? Både i prosjektskissen og i møter, har det fremkommet at man ønsker å prioritere
utvalgte vassdrag/nedbørfelt for videre innsats og tettere oppfølging. Et annet alternativ er
å bruke den første perioden til et overfladisk informasjonsarbeid for å nå ut til flere bønder
på Haugalandet.
- Vindafjord så for seg at prosjektmedarbeider(e) konsentrerer seg om avgrensede
områder. Førsteprioritet blir områder med avrenning til Skjoldafjorden. Det samme så man
for seg i Karmøy, hvor man ønsker å prioritere områder som er omfattet av RMPordningen. Haugesund ønsker at prosjektmedarbeider(e) tar for seg hele kommunen,
siden landbruk er lite utbredt. Arbeidet vil i stor grad rette seg mot områder med avrenning
til Viksefjorden og Stakkestadvatnet.
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3. Skal vannområdekoordinator sammen med styringsgruppen, utarbeide en enkel
arbeidsplan for prosjektmedarbeider(e) ut 2019?
- Det ble gitt støtte til at vannområdekoordinator i samråd med styringsgruppen, utarbeider
en enkel arbeidsplan for prosjektmedarbeider(e) ut 2019.

Sak 4 Innspill til planprogram og dokumentet «hovedutfordringer» for
vannregion Rogaland
Rogaland fylkeskommune har i likhet med de øvrige vannregionmyndighetene i landet
startet opp arbeidet med å revidere og oppdatere planen for ny planperiode 2022-2027.
Fylkesutvalget i Rogaland har vedtatt å legge forslag til planprogram og hovedutfordringer
ut på høring og offentlig ettersyn.
Planprogrammet beskriver planprosessen med frister og deltakere, opplegget for
medvirkning, og inneholder også et forslag til program for konsekvensutredning. Høringen
omfatter også et dokument som beskriver hovedutfordringer Rogaland vannregion står
overfor i dag. Dette dokumentet oppsummerer planens kunnskapsgrunnlag, og inneholder
en oversikt over miljøtilstand og påvirkninger i vannforekomstene i vannregionen.
Begge dokumentene ble gjennomgått i arbeidsgruppa, og vannområdekoordinator fikk i
oppgave å fylle inn/redigere kommentarer og innspill i de vedlagte skjemaene. Skjemaene
følger dette referatet. Vannområdeutvalget vil på vegne av vannområdet, kunne bruke
arbeidsgruppas innspill i sin uttalelse til planprogram og dokumentet «hovedutfordringer».

Sak 5 Overvåking i Haugaland vannområde i neste planperiode (20222027)
Ørjan Simonsen fra Fylkesmannen i Rogaland, gav en orientering om hans og
vannområdekoordinators utarbeidelse av forslag til nytt overvåkingsprogram for utvalgte
vannforekomster i vannområdet. Overvåkingsprogrammet tar i stor grad for seg
vannforekomster hvor man vet at det er vesentlige påvirkninger som hindrer dem i å nå
miljømålene, og hvor det har blitt gjort kartlegginger tidligere.
Frem til nå har Fylkesmannen dekket tilnærmet hele overvåkingen av vannforekomster på
Haugalandet. Man ser gjerne at kommunene (slik som på Jæren) bidrar sterkere i
finansieringen av overvåkingen. Arbeidsgruppa er positiv til at kommunene blir en del av et
spleiselag, men var tydelig på at argumentasjonen overfor politikerne må være god og
velbegrunnet. Arbeidsgruppa mente også at vannområdeutvalget bør brukes og utfordres
til å arbeide for at det blir avsatt midler til overvåking i hver enkelt kommune.
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Sak 6 Avisartikkel om status for vannkvalitet og vannforskriftsarbeid i
hver enkelt kommune
På arbeidsgruppemøte 8. november 2018 var representantene positive til å lage én
artikkel om vannkvalitet og vannforskriftsarbeid i hver kommune i løpet av 2019.
Koordinator ønsket en konkret tilbakemelding fra hver kommune om når man kunne få
lagd en slik artikkel. Representantene så for seg å lage en slik avisartikkel i perioden
september-november. Det ble nevnt at sjøørretprosjektene, prosjektet «frivillige tiltak i
landbruket» o.l. kan inngå som mulige temaer i en slik avisartikkel.

Sak 7 Sjøørretprosjekter på Haugalandet i 2019
Det ble ikke tid til å gjennomgå denne saken. Sekretariatet oppfordret/oppfordrer
representantene til å lese saken. I etterkant av møtet ble det gjort rede for
sjøørretprosjektet i Rogaland for representantene fra Tysvær og Karmøy.

Sak 8 Vannområdekoordinator orienterer
Det ble ikke tid til å gjennomgå punktene i denne saken. Sekretariatet
oppfordret/oppfordrer representantene til å lese punktene. Disse representerer de viktigste
hendelsene i vannområdet siden forrige arbeidsgruppemøte 31. januar.

Sak 9 Møteplan for Haugaland vannområde (2019)
Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

13. juni
Kl. 13.00-16.00
18. juni
Kl. 9.30-12.00
12. september
Kl. 10.15-13.15
26. september
Kl. 8.30-11.30
7. november
Kl. 10.15-13.15
12. desember
Kl. 13.00-16.00

Vann og avløpsgruppen i
Haugaland vannområde
Haugaland
vannområdeutvalg
Arbeidsgruppa i
Haugaland vannområde
Vann og avløpsgruppen i
Haugaland vannområde
Arbeidsgruppa i
Haugaland vannområde
Vann og avløpsgruppen i
Haugaland vannområde

Tysvær rådhus
Tysvær rådhus
Tysvær rådhus
Tysvær rådhus
Tysvær rådhus
Tysvær rådhus

Eventuelt:
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Tema/saker

