Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg
Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 – 14.00

Deltakere:
Vannområdeutvalg

Navn

Rogaland FK
Rogaland FK
Gjesdal kommune
Klepp kommune
Hå kommune

Jon Lund
Henry Tendenes
Ola Andreas Byrkjedal
Arne Madland
Arna Høyland

Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Time kommune
Fylkesmannen i Rogaland
Sekretariat Jæren vannområde

Kirsti Dahl Jensen
Leidulv Harboe
Bjørn Otto Byberg
Egil Olsen
Brigt Åge Høyland
Mariann Størksen
Elin Valand

Sak 1

Til stede:
x
Meldt forfall
Meldt forfall
Meldt forfall
x
Meldt forfall
Meldt forfall + vara
Ikke møtt
Ikke møtt
x
x
x

Referat fra forrige møte

Det var ingen kommentar til referat fra sist møte i Jæren vannområdeutvalg den 30.
oktober 2013, og referatet ble formelt godkjent.

Vedtak, sak 1:
Jæren vannområdeutvalg godkjenner referat fra møte 30. oktober 2013.

Sak 2 Orientering om høringsprosessen for Regional plan
Møtedeltakerne presiserte viktigheten av at politikerne forstår planen, og at alle
kommunene behandler planen politisk. Det er ønskelig at sekretariatet utarbeider et felles
forslag til saksutredning som alle kommunene kan bruke som grunnlag for å lage politisk
sak i høst.
På spørsmål orienterte sekretariatet om påvirkningsfaktorene lakselus og rømt fisk som er
foreløpig er registrert med ukjent påvirkning og ukjent risiko. Nasjonale myndigheter jobber
med å avklare hvordan påvirkningene skal brukes inn i klassifiseringen av elvene, og det
jobbes også med å bedre kunnskapsgrunnlaget fremover. Disse påvirkningene er omtalt i
planen som et tema som vannregionen ikke har mulighet til å avklare ytterligere tiltak
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foreløpig, pga nasjonale føringer om hvordan tema skal behandles. Det er derfor
synliggjort som et tema som må jobbes med videre, og behov for tiltak må avklares før
neste planfase.

Vedtak, sak 2:
Jæren vannområdeutvalg tar saken til orientering.

Sak 3 Årsrapport 2013
Vannområdeutvalget var fornøyd med både årsmelding fra Avløpsgruppa og årsrapport for
vannområdet, og begge dokumentene ble godkjent.

Vedtak, sak 3:
Jæren vannområdeutvalg godkjenner Årsmelding til Avløpsgruppa 2013 og Årsrapport for
Jæren vannområde 2013, versjon 4. juni.

Sak 4 Fordeling av tiltakspakke 2014
Sekretariatet gjennomgikk alle fasene i søknadsprosessen og orienterte om søknadene
som hadde kommet inn.
Det ble diskusjon rundt de to søknadene som Arbeidsgruppa hadde utsatt; Studietur for
Frivillige tiltak i landbruket og sedimentundersøkelser i Hafrsfjord.
Møtedeltakerne stilte seg positive til å fordele midler til Statens vegvesen sitt
utredningsprosjekt; undersøkelser av sediment i Hafrsfjord. Dette særlig med
utgangspunkt i at kommunene/vannområdet sannsynligvis måtte gjennomført denne type
undersøkelser før eller seinere, hvis ikke vegvesenet hadde satt i gang nå.
Når det gjaldt søknad fra Frivillige tiltak i landbruket om studietur til Trøndelag, var
møtedeltakerne noe skeptiske. Dette med grunnlag i at program og budsjett ikke forelå og
at det derfor ikke var synliggjort hvilket faglig utbytte deltakerne ville ha av turen. Det ble
også spørsmål om ikke en studietur hvert 2. år burde være nok. Selv om vannområdet
støtter med midler, vil det være krav om en egenandel som den enkelte deltaker må
betale. Det vil bety at kommunene som deltar må bidra økonomisk.
Møtedeltakerne konkluderte til slutt at leder av vannområdeutvalget får ansvar for å ta en
ytterligere runde med prosjektlederne i Frivillige tiltak i landbruket, og ta en ny vurdering
når et program foreligger. Denne vurderingen må tas i sommer. Jon Lund tar kontakt med
Brigt Åge Høyland og Arna Høyland før konklusjon tas.

Vedtak, sak 4:
1. Jæren vannområdeutvalg fordeler kr. 986 750,- fra tiltakspakke 2014, til omsøkte
tiltak, slik det fremkommer av vedlegg 1, versjon 4. juni. Sammen med vedtak fra
20. mars, fordeler vannområdeutvalget totalt 1.700.000 kroner av tiltakspakke 2014.
2. Frivillige tiltak i landbruket gis mulighet til å sende inn forbedret søknad om støtte til
studietur, der formål, program og budsjett er beskrevet. Leder av
vannområdeutvalget kan fordele inntil 50 % støtte av totalkostnadene til studietur.
Midlene tas fra avsatt disposisjonsfond fra tiltakspakke 2012, med gjenstående kr.
36.728.

Sak 5 Evalueringsrapport – oppfølging
Brigt Åge Høyland orienterte om at Time kommune allerede hadde hatt rapporten som
referatsak i politisk utvalg.
Det er behov for å lage en kortversjon av rapporten. Dette for å nå ut til politikerne i
kommunene. Det vil da være lettere å forberede en orienteringssak i kommunene. En
kortversjon av rapporten bør også sendes ut til media. Sekretariatet setter i gang i sommer
med å lage en kortversjon av rapporten.
Frivillige tiltak i landbruket og bekkelagsmodellen har vært et av suksesskriteriene for at
Aksjon Jærvassdrag/Jæren vannområde har fått gjennomført mange gode landbrukstiltak.
Direkte dialog med bøndene og to prosjektledere som «ildsjeler» har bidratt til dette.
Spørsmålet blir hvordan veien går videre. Prosjektlederne i Frivillige tiltak slutter av i 2015.
Dette er også prosjektslutt for Frivillige tiltak i landbruket. Et viktig spørsmål som
kommunene må avklare, er hvordan frivillige landbrukstiltak skal følges opp etter
prosjektslutt. Bør det ansettes felles faste ressurser, og evt hvordan kan det gjøres på en
best mulig måte? Det ble kommentert at det hadde vært ønskelig med en overlapp, der
nye personer kom inn før prosjektlederne sluttet.
Det er viktig å sette i gang diskusjonen nå om hvordan organisasjonen skal se ut i 2016,
for å ha tid til å få gode nok diskusjoner i kommunene. Finansering vil være et viktig
diskusjonstema.
Saken bør tas opp på neste møte for å få en bredere diskusjon.

Sak 6 Orientering om prosjekter i vannområdet
Sekretariatet orienterte om de tre prosjektene som gjennomføres i år, som finansieres med
statlige midler fra Miljødirektoratet;
- Biologisk overvåking av elver og bekker. Både tiltakovervåking og
problemkartlegging vil gjennomføres, der «nye» områder prioriteres.
- Ekstra overvåking av Nordre og Søndre Varhaugselv (Bekkene sør og nord for
Varhaug). Det er opprettet to nye målestasjoner lenger oppe i bekkene, og det
gjennomføres overvåking hver 14. dag. Hensikten er flerdelt; Vurdere effekt av
miljøavtaler, vurdere resultat opp mot nedbør og arealbruk, og vurdere månedlige
målinger opp mot nytten av målinger hver 14. dag.
- Kartlegging av miljøgifter på Forus. De tre kommunene Sola, Stavanger og
Sandnes bidrar i prosjektet. Hensikt er å kartlegge Foruskanalen Vest og SomaBæreimkanalen for tilførsel av miljøgifter til Hafrsfjord, og behov for oppfølging.
Cowi har fått oppdraget.
Fylkesmannen bidrar med kroner 400 000 inn i overvåkingen i Jærvassdragene i 2014.
Årsak er at fylkesmannen har fått en større overvåkingspott i år. Dette er delvis begrunnet i
at pilotområdene får reduserte midler i år. Midlene bidrar til økt biologisk overvåking av
elver (bedre problemkartlegging) og undersøkelser av ytterligere tre innsjøer for
vannvegetasjon. Tre innsjøer nederst i Figgjo; Harvelandsvatnet, Lonavatnet og
Grudavatnet er tatt ut.

Vedtak, sak 6:
Jæren vannområdeutvalg tar saken til orientering.

Sak 7 Møteplan høst 2014
Dato for desembermøtet (fellesmøte) ble endret fra 9. desember til 10. desember.
Siden det var stort frafall blant møtedeltakerne, åpnes det for at dato kan endres hvis
mange av de som ikke var tilstede ikke kan møte. Sekretariatet sender ut epost i etterkant
av møtet.
Dato, tid

Sted

Møte

Tema / saker

2. september, kl
09.30-12.00
Høst

Statens hus

Styringsgruppa for Frivillige
tiltak i landbruket
Kommunemøter

Saker følger oppsatt plan.

11-12. september

Trondheim

Fredag 3. oktober,
heldags

Stavanger/
Sandnes

Studietur for Frivillige tiltak i
landbruket
Regional høringskonferanse

Dialog om aktuelle tema og videre
behov for prosjekter
Erfaringsutveksling med kommuner i
Trondheimsområdet
Høring av Regional plan for
vannforvaltning i vannregion
Rogaland

Uke 43, tirsdag 21.
oktober, kl 10-13
Uke 45, tirsdag 4.
november, kl 1114
Uke 50, onsdag 10.
desember, kl 1015

Klepp
kommune
Sandnes
kommune

Arbeidsgruppa

Regional plan på høring, mm

Jæren vannområdeutvalg

Regional plan på høring, mm

Rogaland fk,
Stavanger

Fellesmøte; Jæren
vannområdeutvalg og
Arbeidsgruppa

Dialogmøte med referansegruppe?
Søknad om statlige midler for 2015

Sak 8 Parkslirekne langs vassdrag
Møtedeltakerne var enige i sekretariatets vurdering at vannområdets tiltaksmidler ikke kan
nyttes til å kartlegge og bekjempe fremmede arter som ikke direkte påvirker miljøtilstand.
Det synes fornuftig å endre formålet med eksisterende fellespott for vasspest, til å gjelde
alle fremmede arter som påvirker vannmiljøet negativt.

Vedtak, sak 8:
1. Parkslirekne regnes ikke å direkte kunne påvirke miljøtilstanden i vassdrag negativt,
og det gis ikke støtte til bekjempelse av denne arten.
2. Jæren vannområdeutvalg vil vurdere støtte til kartlegging og bekjempelse av
fremmede arter, der det kan synliggjøres at den fremmede arten har en negativ
effekt på økologisk miljøtilstand i vassdrag.
3. Pott som er satt av til informasjonstiltak og bekjempelse av vasspest, omgjøres til å
gjelde generelt for «informasjonstiltak, kartlegging og bekjempelse av fremmede
arter som har dokumentert negativ effekt på økologisk tilstand i
vannforekomstene».

Eventuelt
Jon Lund fremmet ønske om at vannområdeutvalget på neste møte får presentert status
for «smal vasspest – prosjektet» i Bjårvatnet. Vasspesten har blitt klippet på ulike måter i
løpet av en tre årsperiode, for å få mer kunnskap om klipping som tiltak. Hva skjer nå, og
er det blitt (eller vil det bli) tildelt midler til evalueringen?
Sekretariatet bringer spørsmålet videre til Hå kommune.

