Nordfjord vassområde
Prosjektgruppa Nordfjord vassområde 9.6.2016
Tid: torsdag 9. juni 2016 kl. 9:15 – 12:15
Stad: Eid vg skule, møterom Sophus Lie
Frammøtte:
Odd Rønningen, Stryn kommune
Kristian Nave, Selje kommune
Solfrid Trå, Jølster kommune
Sigmund Larsen, Bremanger kommune (møtte for Bjørn Henry Marthinussen)
Stanislawa Voldsund, Eid kommune
Ingvald Tennebø, Vågsøy kommune
Staffan Hjohlman, prosjektleiar

Ikke møtt:
Per Ove Fossheim, Gloppen kommune
Ståle Hatlelid, Hornindal kommune

15 – 2016: Analysetjenester
Kommet inn 5 tilbud. Ikke valgt tilbyder enda. Prøvetakingsanalyser i 2 år + opsjon 1+1 år.
Prøvetakinger kan i beste fall tas i uke 25.
Om en utsetter prøvetaktingen, vil en miste siloslåtten. En bør også ta prøver etter gjødselspredning.
Viktig å ta hensyn til regnskyll.
Det er laget oppsett over lokaliteter for prøvetaking. Gjennomgang av hvor mange pakker prøvene
skal sendes i.
Hvis anskaffing av analysetjenesten ikke kommer i orden i rimelig tid, vil prosjektleder prøve å
forlenge tidligere avtale med analyselab, slik at de kan analysere prøver fra juni.
16 – 2016: Temamøte landbruk 26. mai 2016
FNF ønsker et større fokus på friluftsliv. Invitasjon vart sendt til lag og organisasjoner innenfor
jakt/fiske/friluftsliv. Berre Reidun Solberg Seim frå JFF Sogn og Fjordane møtte.
Vassområdet har fått forespørsel om å dekke reisekostnader til privatpersoner som stiller for frivillige
organisasjoner ved slike møter, men dette sier en nei til.
Videre arbeid med temagruppe landbruk :
Det var godt oppmøte og aktive bønder under møtet. Bøndene syntes ikke å motsette seg tiltak, men
var opptatt av at de ble utført der det var mest nødvendig. Det var lite negative tilbakemeldinger på
tiltak.
Det kom inn tilbakemelding fra grunneiere om tilskudd til miljøvennlig jordbruksdrift. RMP-midler for
tapt avling. SMIL-midler til vassmiljøtiltak. Det bør evtentuelt lages en tiltaksplan for vedlikehold av
kantvegetasjon mot elver. LNF står for Landbruk, natur og friluftsliv – dvs at natur og friluftsliv bør
vere like prioritert som landbruk, til dømes ved fri tilkomst til elvekant.
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Vidare arbeid med temagruppe landbruk:
Det er viktig med konkrete mandat og målsetninger for temagruppen. Møtene i
temagruppen bør legges til etter 1.nov.
17 – 2016: Bekkevandring
Det er planlagt bekkevandring i Breim 22. juni.
Det sendes ut invitasjoner til de som bør være med.
Det skal også foretas flere bekkevandringer i august/september 2016.
Bremanger ønsker vandring i august.
Jølster ønsker vandring tidlig i august.
Selje ønsker vandring i aug/september.
Eid ønsker vandring i september.
Stryn ønsker vandring i 2017.
Vågsøy ønsker vandring i september.
Arbeidsfordeling – utsending av invitasjon til bekkevandring :
Kommunene må komme med innspill på hvem som skal varsles/inviteres.
Grunneierne må varsles før en går på deres områder.
Prosjektleder lager mal for brev som kommunen sender ut.
Eksempel på innhold: Avløp, elvekant, jordbruksavrenning, gjødsellager, rundballer, aktuelle tiltak.
18 – 2016: Avløpshåndtering
En bør ha en temagruppe bestående av teknisk fagpersonale fra de enkelte kommuner. Tema f.eks.
felles VA-norm, felles krav innenfor definerte område / resipienter. Krav til maks. alder for
infiltrasjonsanlegg. Oppstart etter 1. oktober 2016. Prosjektleiar sender invitasjon til prosjektgruppa,
som videresender til saksansvarlig innen forurensningsloven og avløp.
Ønske om møte for å gå igjennom forurensningsforskriften, bl.a. hjemmel for å ta tak i gamle anlegg.
Kunnskapskilder: Septiktømmere, entreprenører/rørleggere.
Tidligere hadde Septik 24 opplysninger tilgjengelige for kommunene om septiktanktype og -volum,
utslippssted m.m. Komtek inneholder ikke disse opplysningene. Sjekke om Septik 24 har lagret disse
og om de kan frigjøres / kjøpes.
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