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Sak 1 Referat fra forrige møte
Det var ingen kommentarer til referatet.
Vedtak, sak 1:
Referat fra møte 5.11.14 godkjennes

Sak 2 Status for tiltakspakke 2012
Vannområdeutvalget sa seg enig i løsning for tiltakspakke 2012.
Vedtak, sak 2:
Tiltakspakke 2012 kan ved behov i kommunene, gjøres tilgjengelig for omdisponering i
fellesmøte 27. mai.

Sak 3

Tiltakspakke 2015

Orientering ved sekretariatet.
Kommentarer til søknad fra Time kommune:
 Positiv til skoleprosjektet, og har store forventninger til dette
 Det er viktig å få med seg skolene - dette er rett arena
 Pilotprosjekt, håper det vil være en start for noe som alle kommunene kan delta på
etter hvert
 Viktig å få med Vitengarden i prosjektet
Jørund Ubøe Soma kommenterte at det bør diskuteres fremover behovet for å ta inn
urbanisering inn i undervisningen på skolene. De store utbyggingene kan potensielt ha
store konsekvenser på vannmiljø.

Tabell 2: Forslag til fordeling av tiltakspakke 2015
Prosjekt
Felles overvåkingsprogram
Sekretærstilling Avløpsgruppa
Frivillige tiltak i landbruket
Sola kommune, overvåking 12
bekker/elver
Sum

Totalbeløp
730 000
350 000
900 000
50 000

Omsøkt
Forslag
365 000
365 000
118 000
118 000
235 000
235 000
25 000
25 000

2 030 000

743 000

743 000

Enstemmig vedtak.
Vedtak, sak 3:
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

Orienteringssaker Jæren vannområde

Sekretariatet orienterte om følgende saker tilknyttet Jæren vannområde, og også fra i
møte i Arbeidsgruppa;
-

Søknad om statlige midler 2015 og status for tiltaksplan for Håelva: Hovedfokus i
statlig søknad for 2015 er Håelva, med overvåking og utredninger som aktuelle
prosjekter. I tillegg er det ønskelig å få utarbeidet en mal/veiledning for utarbeidelse
av tiltaksplaner, med grunnlag i arbeidet med Håelva.

Det ble spørsmål om utfordringen med klimaendringer er med i tiltaksplanen for Håelva.
Sekretariatet svarte at både Hå og Time kommuner har utarbeidet eller utarbeider

flomplaner. Flomutfordringer er altså et viktig tema i disse kommunene, og har vært
diskutert i sammenheng med tiltaksplan for Håelva.
Det ble også kommentert at det burde vært satt i gang en informasjonskampanje for
elvemuslingen i Håelva. Mange grunneierne kjenner ikke godt nok til dette.
Det ble også kommentert at sørven bør vurderes inn i tiltaksplanen.

-

Planlagt innhold i overvåking 2015

Sekretariatet delte ut del av overvåkingsrapport for Jærvassdragene i 2014, og orienterte
om hva som ligger inne av innhold i overvåking for 2015.
-

Status for videreføring av Avløpsgruppa og Frivillige tiltak i landbruket. Begge
gruppene har diskutert videreføring, og har konkludert med at det skal sendes et
invitasjonsbrev for videreføring for begge gruppene til kommunene. Brev sendes ut
før sommeren.

VOU kommenterte behovet for å samarbeide om felles vassdrag og å jobbe
interkommunalt. Det er da viktig å ha felles ressurser for å få dette til.

Sak 5

Årsmelding Avløpsgruppa

Årsmelding fra Avløpsgruppa 2014, var lagt ved for orientering og formell godkjenning.
Jon Lund kommenterte at han kunne tenkt seg en kortere årsmelding, fra begge gruppene.
Sekretariatet orienterte om at årsrapporten for Jæren vannområde vil oppsummere kort
arbeidet fra både Avløpsgruppa og Frivillige tiltak i landbruket. Utkast til årsrapport for
Jæren vannområde vil bli lagt frem i møtet 27. mai.
Det ble videre kommentert fra flere at det oppfattes nyttig med fagrettede årsmeldinger fra
de to gruppene. Når oppsummeringen kommer i den samlende årsrapporten, så er det
bra.
Vedtak, sak 8:
Jæren vannområdeutvalg godkjenner Årsmelding 2014 for Avløpsgruppa.

Sak 6

Årsmelding Frivillige tiltak i landbruket

Årsmelding fra Frivillige tiltak i landbruket 2014, var lagt ved for orientering og formell
godkjenning.
Vedtak, sak 9:
Jæren vannområdeutvalg godkjenner Årsmelding 2014 for Frivillige tiltak i landbruket.

Sak 7 Orienteringssaker – regionalt nivå
Sekretariatet orienterte kort om følgende saker fra regionalt nivå;
-

Det er behov for 2. gangs høring av regional plan (og tiltaksprogram) for
vannforvaltning i vannregion Rogaland (2016-2021). Hovedårsak er at det nå er
kommet forslag til konkretiserte miljømål for alle de sterkt modifiserte
vannforekomstene i vannregionen. Dette vurderes å være en vesentlig endring, og
gjelder de fleste vannregionene.

-

Det skal utarbeides et handlingsprogram tilknyttet regional plan. Dette er i henhold
til plan- og bygningsloven §8-1. Handlingsprogrammet skal vise hvilken oppfølging
planen krever. Det er planlagt at handlingsprogrammet som skal ut på høring
samtidig som regional plan og tiltaksprogram legges ut på 2. gangs høring.

-

Som resultat av høringsperioden har landbruksavdelingen hos fylkesmannen
vurdert miljømål i «sterkt modifiserte vannforekomster» i landbruksområder/
urbaniserte områder på nytt. Resultatet er at det i tillegg til miljømål også foreslås
brukermål.

-

Nye tiltak i regional plan var til diskusjon i Arbeidsgruppa. Flere nye tiltak vil være
aktuelle å legge inn i tiltaksprogrammet.

-

Vannregionmyndigheten vil jobbe for å få på plass koordinatorstillinger til alle fire
vannområdene fra 2016. Dette vil det være en prosess på utover i 2015.

-

Det vil være ønskelig å ha en fylkeskommunal tilskuddsordning til den regionale
vannforvaltningsplanen. Denne vil erstatte tilskuddsordningen som har vært
forbeholdt Jæren vannområde.

Det ble stilt spørsmål om hva som er realistiske miljømål, særlig med tanke på
landbrukslandskapet på Jæren som er så fysisk endret. Det ble stilt spørsmål om det er
aktuelt å gjenåpne bekker. Sekretariatet gav eksempel fra Stangelandsåna, der dette nå er
med i vurderingen av nye tiltak, ved utarbeidelse av en tiltaksplan. Kommunen er opptatt
av at det må være en frivillig prosess. Hvis gjenåpning av en bekk oppleves som en vinnvinn situasjon for både miljøet og for bonden, så er det aktuelt. Hvis bonden taper
landbruksjord ved å åpne opp, vil det trolig være lite aktuelt. Det er viktig å vurdere konkret
for hver enkelt bekk om gjenåpning er aktuelt. Den vurderingen må gjøres i nært
samarbeid med grunneier.
Ellers var det ingen merknader til orienteringssakene.

Sak 8

Møteaktivitet videre

Det ingen innspill til foreløpig saksliste.
Forslag til møteplan for høsten legges frem i møte 27. mai.

