FYLKESRÅDMANNEN
Regionalplanavdelingen

Arbeidsgruppa, Jæren vannområde
16.03.2015
Deres ref.:

Saksbehandler: Elin Valand
Direkte innvalg:

Saksnr. 15/889-3
Løpenr. 17874/15
Arkivnr. K54

MØTEREFERAT 12. MARS 2015 - ARBEIDSGRUPPA I JÆREN VANNOMRÅDE
Vedlagt er referat fra møte i Arbeidsgruppa til Jæren vannområde, den 12. mars 2015.
Neste møte er fellesmøte for Arbeidsgruppa og Jæren vannområdeutvalg.
Tidspunkt: onsdag 27. mai, kl 10-14. Sted: administrasjonsbygningen til Rogaland
fylkeskommune, Stavanger. Møteinnkalling m/saksliste sendes ute ca. en uke i forkant.
Med hilsen
Elin Valand
Sekretariat Jæren vannområde
Tlf: 51 92 10 32
E-post: elin.valand@rogfk.no

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
- Møtereferat JV Arbeidsgruppe, 12. mars 2015

POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

BESØKSADRESSE
Arkitekt Echoffsgt.1
Stavanger

E-POST: firmapost@rogfk.no

TELEFON
51 51 66 00

TELEFAKS
51 51 68 90

BANKGIRO: 3201.05.50520

INTERNETT: www.rogfk.no

Mottakere:
Arbeidsgruppe Jæren vannområde:
Arbeidsgruppe:

Medlemmer

Rogaland fylkeskommune
Gjesdal kommune
Klepp kommune
Hå kommune

Jon Lund
Gudrun Kristensen
Svein Oftedal
Olav Magne Tonstad

Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Time kommune
Fylkesmannens landbruksavd
Fylkesmannens miljøvernavd.
Rogaland bondelag

Anne Grete Cazon
Hans Ivar Sømme
Rune Lian
Bjørn Zimmer Jacobsen
Erik Larsen
Monica Dahlmo
Mariann Størksen
Sonja Herikstad
Skårland
Nils Melbøe
Elin Valand

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
Jæren vannområde, sekretariat

Kopimottakere:
Postmottak kommuner
Postmottak Rogaland bondelag
Olav R. Husveg, prosjektleder Frivillige tiltak i landbruket
Olaf Gjedrem prosjektleder Frivillige tiltak i landbruket
Monica Nesse, sekretær avløpsgruppa
Ørjan C. Simonsen, fylkesmannens miljøvernavdeling
Vegard Næss, prosjektleder Vannregion Rogaland

Referat fra møte
i
Arbeidsgruppa til Jæren vannområde
Møtested: Randaberg rådhus, Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 10.00 - 13.00

Deltakere:
Arbeidsgruppe:

Navn

Rogaland FK
Gjesdal kommune
Klepp kommune
Hå kommune

Jon Lund
Gudrun Kristensen
Svein Oftedal
Olav Magne Tonstad

Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Time kommune
Fylkesmannens miljøvernavdelinga
Fylkesmannens landbruksavdelinga
Rogaland bondelag
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
Jæren vannområde, sekretariat

Anne Grete Cazon
Hans Ivar Sømme
Rune Lian
Bjørn Zimmer Jacobsen
Erik Steen Larsen
Mariann Størksen
Monica Dahlmo
Sonja Herikstad Skårland
Nils Melbøe
Elin Valand

Til stede:
Meldt forfall
X
Ikke møtt
X
X
Monica Nesse
Meldt forfall
Meldt forfall
X
X
X
Ikke møtt
Ikke møtt
X

Sak 1 Referat fra forrige møte
Det var ingen kommentarer til referatet fra 21. oktober 2014, og referat ble formelt
godkjent.

Vedtak, sak 1:
Referat fra møte 21. oktober godkjennes.

Sak 2 Status tiltakspakke 2012
Arbeidsgruppa var enig i forslått løsning fra sekretariatet på tiltakspakke 2012:
-

Time kommune bør tildeles midler fra tiltakspakke 2012 til sin søknad av hensyn til
fremdriftsplanen for prosjektet og at prosjektet skal være avsluttet innen oktober
2015 (se sak 3)

-

Ved behov kan det foretas ytterligere omdisponering fra tiltakspakke 2012 i møtet
27. mai, hvis kommunene melder inn behov for tiltak som haster/kan gjennomføres
innen utgangen av 2015. Det må i så tilfelle settes en frist om at denne type
søknader må være hos sekretariatet seinest 19. mai.

Sak 3 Tiltakspakke 2015
Sekretariatet orienterte om fellesprosjektene. Disse var det ingen kommentarer til.
Erik Larsen orienterte om søknaden fra Time kommune på vannmiljøundervisning i
samarbeid med Vitengarden. Deltakerne kommenterte at dette var både et velkomment og
spennende prosjekt.
Det ble spørsmål om søknaden som var signalisert fra Hå kommune om tilskudd til innkjøp
av båt til bruk ved opprensking av Håelva. Sekretariatet avklarte at søknaden ble sendt inn
til Rogaland fylkeskommune i begynnelsen av året, men på grunn av noen uavklarte
detaljer i søknaden måtte fylkeskommunen sende den tilbake til søker. Det er behov for at
en revidert søknad sendes inn før søknaden kan vurderes i Jæren vannområde.

Arbeidsgruppas forslag til vedtak, sak 4:
1. Jæren vannområdeutvalg fordeler kr. 743 000,- fra tiltakspakke 2015, til omsøkte
tiltak, slik det fremkommer av tabell 2 over. Resterende beløp av tiltakspakken
fordeles til høsten etter ny søknadsrunde.
2. Vedtak i punkt 1 gjøres med forbehold om rammetildeling av Regional- og
kulturutvalget den 26. mars 2015, og endelig vedtak i etterkant.
3. Jæren vannområdeutvalg fordeler kr 80 000 fra tiltakspakke 2012 til prosjektet til
Time kommune; vannundersøkelser i skolene.

Sak 4 Orientering om arbeidet med Håelva 2015
Time kommune orienterte om prosessen for tiltaksplanen for Håelva:
- Møter arrangert med alle grunneiere, delt opp i 4 møter
- 20-25 deltakere per møte, bra oppmøte
- De har informert om vannforskriftens krav ift biologiske undersøkelser, diskutert
mulige tiltak, særlig tilknyttet RMP ordninga. Informasjon om rett gjødslingstiltak fra
landbruksrådgivinga. For Tverråna deltok også landbruksavdelinga i forbindelse
med at nedbørfeltet er tatt inn i Miljøavtaler fra 2015.
- 2 bønder fra hvert delnedbørfelt er med i en arbeidsgruppe som skal jobbe videre tett
med kommunen om tiltaksplanen

- Grunneierne har spurt kommunen hva de skal gjøre med avløpstiltak. Dette jobber
Time kommune med, og skal ha forslag innen sommeren
- Ønske om å få til et seminar på høsten, har invitert med fylkesmannen
- Forslag om å lage et næringsregnskap per gårdsbruk
- Det viktigste er å ha med bøndene tidlig i prosessen
- Hå elveeigerlag er også positive og tett på prosessen. De er bekymret for hvordan
det vil gå med laksebestanden, da de fra 2016 ikke lenger skal sette ut yngel
Monica Dahlmo orienterte om at det i hovedsak er de som er med på miljøavtaler som har
mulighet til å søke om støtte til gjødsellager. Det er begrensning på midlene, slik at det
ikke er mulig å gi tilbudet til alle. Det er samtidig viktig å unngå sein gjødselspredning.
Kommunene bør vurdere å forby gjødselspredning etter 1. september. Dette har de
mulighet til gjennom forskrift.
Mange har også spilt inn dette som tiltak i regional plan

Sak 5 Overvåking 2015
Sekretariatet orienterte om årets planlagte overvåking. Jæren vannområde har opsjon
med IRIS på overvåkingen i 2015.
I Jæren vannområde bør vi diskutere innretningen av overvåking videre fra 2016, på
kommende møter. Det er viktig å vurdere hva vi får ut av overvåkingen, og hvordan vi
følger opp resultatene.
Vannregionmyndigheten planlegger følgende aktiviteter i 2015:
- Overvåkingsseminar for hele vannregionen i november. Her må gjerne kommunene
komme med innspill på hva de ønsker
- Opprettelse av en regional overvåkingsgruppe, dette er diskutert med fylkesmannen
og i Vannregionutvalget.
Det ble noe diskusjon rundt hva som er viktigst å overvåke videre. Etter vannforskriften er
det biologisk kvaltetselement som er viktigst. Det kan likevel være aktuelt å overvåke
næringsstoffer som støtteparameter. Dette må vurderes for hver lokalitet, og det er ikke
alltid like lett for kommunene å vurdere hva som er viktigst. Det som er klart, er at målinger
av næringsstofinnhold, ikke vil ha særlig mening, med mindre dette settes i sammenheng
med vannføring.
Dette er en problemstilling vi kan be om at Åge Molversmyr omtaler spesifikt i møte 27.
mai, og kan være aktuell problemstilling i et regionalt overvåkingsseminar.

Sak 6 Miljømål for SMVF i landbruksområder
Diskusjonen om bekkeåpning er et alternativ:
- Fra Gjesdal kommune ble det stilt spørsmål i møtet om det ikke var aktuelt å vurdere
åpning av bekkelukkinger, og om ikke miljømålene kunne oppfattes som noe lite
ambisiøst.

- Monica Dahlmo svarte at åpning av mange bekkelukkinger over hele Jæren vil ha
store konsekvenser for produksjonen i landbruket. Mål om 65 µg fosfor er for
mange bekker et svært ambisiøst mål. Her vil det fortsatt være nødvendig med tiltak
for å oppnå et slikt mål. Landbruksavdelinga mener det blir feil å fokusere på at vi
nå skal åpne opp. Det kan likevel være aktuelt å vurdere dette enkelte plasser. For
noen bekker kan det være aktuelt å vurdere strengere mål enn 65 µg fosfor.

- I Sandnes kommune er det i forbindelse med tiltaksplan for Stangelandsåna foreslått
bekkeåpning som tiltak av konsulent flere steder. Der det åpenbart er en vinn-vinn
situasjon for alle parter, ser det ut til å være en aktuell løsning. Men andre plasser
vil det gå ut over arealbruken, og grunneier er skeptisk. Kommunen mener det er
riktig at det blir diskutert i en slik plan, men åpning bør være et frivillig tiltak. Dette
ble støttet av Hå kommune.
Andre momenter:
- I vann-nett vises ofte ikke bekker som er lukket, kun den delen som er åpen. Dette
skyldes at vannstrengene er tegnet inn basert på flyfoto. Flere kommuner ønsker at
dette rettes opp etter hvert.
- Det er viktig at vi setter reelle miljømål som vi kan ha mulighet for å oppnå. For disse
bekkene det gjelder kan det være like aktuelt å sette brukermål.
- Flere av vannforekomstene er også påvirket av urbanisering. Det bør komme frem av
tabell. Miljømål bør vurderes også i forhold til den urbane påvirkningen, f.eks
kanalene på Forus. Hva skal være miljømål for disse?

Konklusjon. VRM bør sende ut brev til de aktuelle kommunene, der de blir bedt om å gi
tilbakemelding på foreslåtte nye miljømål.

Sak 7 Foreslåtte nye tiltak/prioriteringer - til regionalt tiltaksprogram
Arbeidsgruppa hadde følgende synspunkt /merknader til foreslåtte tiltak beskrevet i
møteinnkallingen:
- Stimulering til økt lagerkapasitet er et viktig virkemiddel, her er det behov for
forbedring av virkemiddelet.
- Økt satsing på biogass oppfattes som et potensielt viktig virkemiddel. Hvis
biogassanlegg skal ha noen effekt på næringstilførselen jærvassdragene, må det
bety at gjødsel blir fraktet ut av disse områdene som følge av biogassatsingen.
- Regional plan kan ikke legge føringer for sektormyndighetenes virkemiddelbruk.
Regional plan kan gjerne beskrive behov for økt virkeområde, økte satser, økt
ramme, osv i Regionalt miljøprogram, men kun på et overordnet nivå.
- Kartlegging av småbekker og dren kan være aktuelt i enkelte områder, og gjerne i
forbindelse med en konkret tiltaksplan, men det vil være altfor kostbart og
ressurskrevende og ha dette som et generelt tiltak.
- Når det gjelder tømming av renseparker, har kommunene mulighet for å gi
behovsprøvd tilskudd før 10 år (som er kravet i RMP).
- Det bør legges inn anbefaling i regional plan på behov for naturlige vegetasjonssoner
langs vassdrag (videreføring fra Figgjo-planen) Da kan kommunene enklere følge
dette opp i kommuneplanen.
- Det bør legges inn anbefaling i regional plan om at det ikke skal tilføres fosfortilførsel
gjennom mineralgjødsel ved P-AL (fosfortall) >10 for gras
- Enig i at i tiltakslister for kystvannforekomster bør det stå kartlegging av påvirkning
fra havnevirksomhet generelt og ikke småbåthavner spesielt.
- Enig i at utarbeidelse av driftsplan for renseparker ligger utenfor landbrukskontorets
arbeidsområde. Dette bør heller knyttes til tilsyn og kontroll oppgavene. Oppfølging
kan også knyttes til Frivillige tiltak i landbruket som er gjort i flere kommuner
allerede.

Sak 8 Årsmelding Avløpsgruppa
Ingen merknader til årsmeldinga.
Arbeidsgruppas forslag til vedtak, sak 8:
Jæren vannområdeutvalg godkjenner Årsmelding 2014 for Avløpsgruppa.

Sak 9 Årsmelding Frivillige tiltak i landbruket
Ingen merknader til årsmeldinga.
Arbeidsgruppas forslag til vedtak, sak 9:
Jæren vannområdeutvalg godkjenner Årsmelding 2014 for Frivillige tiltak i landbruket.

Sak 10 Orienteringssaker - utgikk pga mangel på tid.

Eventuelt
Monica Dahlmo orienterte om planlagt seminar om miljøtiltak i landbruket på Bryne 15.
september.

