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Sak 1/15 Revidering av plandokumenter for 2. gangs høring, samt utkast til
handlingsplan
Det ble gitt generelt gode tilbakemeldinger til innholdet i de reviderte plandokumentene.
Når det gjelder bruk av indikator arter var det flere ulike synspunkter på dette, noen mente
dette var positivt, mens andre syntes det var vanskelig å forstå og var nok noe usikre på
hva man kan oppnå med å fokusere på indikatorarter.
Sekretariatet spurte om det var synspunkter til de foreslåtte prioriteringene i
plandokumentene. Det var et par positive tilbakemeldinger og det var ingen synspunkter
mot de foreslåtte prioriteringene.
Vedtak:
1. Ryfylke vannområdeutvalg og arbeidsgruppa er positiv til de endringene som
foreslås for regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland.
2. Ryfylke vannområdeutvalg og arbeidsgruppa er positive til innholdet i utkast til
handlingsprogram.

Sak 2/15 Koordinatorstilling i vannområdet fra 2016
Sekretariatet innledet med en beskrivelse av behovet for en koordinatorstilling i
vannområdet fra 2016. Informerte om at fylkeskommunen vil sende en egen invitasjon til
kommunene, ved ordførere og rådmenn, om etablering av stillinger som vannkoordinatorer
i vannområdene.

Følgende synspunkter ble gitt:
 Ser man bort fra påvirkningene på miljøtilstanden fra vannkraft, som det virker som
det er vanskelig å få gjort noe med uansett, så er det få påvirkninger og behov for
tiltak i Ryfylke vannområde.
 Flere av kommunene mener det må utarbeides en bedre beskrivelse av hva som
må gjøres og hvorfor det er behov for en vannkoordinator til dette.
 Det er ulike behov fra kommune til kommune. Flere av kommunene gir uttrykk for at
de har få påvirkninger og kapasitet til å følge opp dette selv. Ett par kommuner har
mange og dels komplekse påvirkninger og virker i større grad å se behovet for en
vannkoordinator.

Vedtak:
1. Ryfylke vannområdeutvalg er positive til at det opprettes en koordinatorstilling for
Ryfylke vannområde fra 2016, med arbeidssted i en kommune.
2. Ryfylke vannområdeutvalg mener likevel det er behov for at oppgavene til
vannkoordinatoren beskrives bedre før man går videre.

Sak 3/15 Presentasjon – Resultater fra problemkartlegging i landbrukspåvirkede
elver i Rogaland
Ørjan Simonsen fra Fylkesmannen i Rogaland informerte om resultatene fra
problemkartlegging i landbrukspåvirkede elver i Rogaland, i 2014.
Rambøll har på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland gjennomført problemkartlegging i
utvalgte landbrukspåvirkede elver i fylket høsten 2014. Bunnfauna og begroingsalger har
blitt undersøkt på tilsammen 67 stasjoner fordelt på 42 vannforekomster, og elvenes
tilstand med hensyn på organisk belastning og eutrofiering er vurdert.
I både Ryfylke og i Haugalandet vannområde viste resultatene i en stor del av de
undersøkte elvene moderat eller dårligere tilstand. I Ryfylke lå kun 6 av 16 undersøkte
vannforekomster an til å nå miljømålet, dvs. god eller bedre tilstand. I Haugalandet lå 6 av
17 vannforekomster an til å nå miljømålet. I Dalane var tilstanden bedre. Her indikerte
undersøkelsene at 9 av 11 vannforekomster oppnådde god eller bedre tilstand.
Bunnfaunasamfunnet indikerte mange steder dårligere tilstand enn begroingsalgene. Dette
kan noen steder forklares av lav vannhastighet i elvene, noe som lettere fører til

oppsamling av organisk materiale. Bunnfaunaprøver skal helst tas i
strykområder/rasktflytende vann. En del steder var dette ikke mulig ettersom landskapet
mange steder var svært flatt.
Link til rapporten;
http://www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/aktuelt1/nyheter/20151/mai/nykunnskap-om-miljotilstand-i-landbrukspavirka-elver-i-rogaland/

Eventuelt

Muligheter for finansiering av vannmiljøtiltak
Trond Leirflått, Strand kommune, ønsket at sekretariatet fremskaffer informasjon om hvilke
muligheter det er for å få midler til vannmiljøtiltak via deltakelse i EU-prosjekter.
Det ble også nevnt ønske om oversikt over andre mulige tilskuddsordninger.
Sekretariatet svarte at de fleste av de kommende EU programmene inneholder
delprogrammer knyttet til klima og vann, men må komme tilbake med mer info om dette.
Videre informerte sekretariatet om at Miljødirektoratet for 2015 opprettet en egen
tilskuddsordning for generell vannforvaltning. Midlene for 2015 er fordelt, men for 2016 vil
det trolig være mulig å søke støtte til tiltak fra denne tilskuddsordningen.
(referenten tilføyer; linken viser hvor det finnes info om tilskuddsordningen;
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ . For 2016 er det ikke lagt ut info ennå.
Søknadsfrist for 2016 antas å bli i januar 2016.)

Det var enighet i møtet om at vannområde ønsker mer informasjon om hvilke
tilskuddsordninger som finnes, hvor det er mulig å søke støtte til finansiering av
vannmiljøtiltak.

