Sunnfjord vassområde

Tiltak i vassdraga med
landbrukspåverking

Påverknad
•
•
•
•

Auka av fosfor og nitrogen i vatn
Mulegheit av e-koli i vatn (dyr og gjødsel)
Eutrofiering
Fare vasskvalitet (auka temp., meir plantar) reduksjon i
fiskbestandene og andre arter
• Reduksjon av kantvegetasjon aukes avrenning av vatn
inneholder næringstoffer, sediment og annen miljøgifter
• Auke muligheit av flaum (erosjon og sedimentasjon av
bredder)
• Reduksjon i grunnvatn (meir overflate avrenning)

Forslag tiltak
• Plan for felles lagring og bruk av gjødsel og silopressaft,
lagring av rundballar og pløying til riktig tid
• Plan for infiltrasjonsanlegg/dammer for ny busetnad
• Overvaking/prøvetaking og tiltak for å redusere ureining i
elvar og utgreie habitatbetrande tiltak
• Reetablering av kantvegetasjoner
• Karlegge grunnvassressursar og drikkevasskjelde og utgreie
sikringstiltak (vassforsyning målestokk)
• Kartlegge tilstand og omfang av miljøgifter (finne kjelde)
• Sjå Bioforsk vieleder: Tabeller over tiltak virkemåte, effekt
og kostnadseffekt, samt kort informasjon om virkemidler

Tiltaksanalysetabellen
Tiltak

PLANLAGTE TILTAK - Fylles ut av Vannregionmyndigheten
Påvirkning
som tiltaket
VannAnsvarlig
Ansvarlig
Status for gjennomføring Kommentar til status
knyttes til
Vannområde forekomst myndighet tiltakshaver innen utgangen av 2012 tiltaksgjennomføring

Kort beskrivelse av
Velg mellom
tiltaket: Hentet fra
fire hovedtyper
tiltaksprogram eller av påvirkning
nye tiltak forelått fra
sektormyndighet

Forurensning Sunnfjord

Navn på
vannforekom
st, hentet fra
Vann-Nett

084-132-R
084-132-R

Velg status for
gjennomføring fra
rullegardinmenyen

Kommune
NVE

Kommune/
eigar
Tiltak ikke startet

STATUS- fylles ut av sektormyndighet
Annet
Nøkkeltyper av tiltak (Fylles kun ut dersom tiltaket passer inn under
Tiltak utløst av
administrativt noen av nøkkeltypene av tiltak som er listet opp i
Finansiering av
Vannforskrift? Lovverk
virkemiddel
rullegardinmenyen)
Tiltakskostnader tiltaket
Utfyllende opplysninger om
Hvilket lovverk er Oppgi hvilket
Er tiltaket et
Nøkkeltyper av tiltak (Fylles kun ut dersom tiltaket passer inn under Påløpte
Hvordan
tiltaksgjennomføringen.
virkemiddel som er noen av nøkkeltypene av tiltak som er listet opp i rullegardinmenyen) kostnader for
"grunnleggen brukt for å
finansieres
Det skal begrunnes
gjennomføre
brukt for å
de tiltak", dvs
tiltaket
tiltaket - kort
- dersom tiltak ikke er påbegynt
tiltaket
gjennomføre
følger
allerede
tekst
- dersom sektormyndighet har
tiltaket, dersom
av annet
konkludert med at tiltak ikke er
det ikke er brukt
aktuelt.
lovverk, eller
lovverk (eks
Manglende gjennomføring av tiltak et "tilleggstilskudd)
skal knyttes til korrekt
tiltak", dvs
unntaksbestemmelse i forskriften.
måtte
gjennomføres
Noen tiltak pågår over lengre tid,
spesielt for å
spesielt er dette aktuelt for
forebyggende tiltak. Dette bør
nå målene i
nevnes i kommentarfeltet.
vannforskrifte
n
Bly - dårlig. Forsuring tilstand
er bra (Vann-Nett) men meir
prøvar for meir oppdatert
tilstand. Siste verdi er frå 2007 god/sv.god.
Forbygging ved sjukehus 810m,
Slåtten 90m, Ramstad/Førbu
2040m, Tjønneland/Grimland
1010m, Slåtten 1080m,
Angedalsmyrane 980m,
Indrebø/Botnen 1600m,
Grimland 240m einsidig. Totalt
7130m

Andre
påvirkninger
Biologisk
påvirkning
Fysiske
inngrep

Forurensnings
forskriften
Lov/Regelverk
???

Funding???

14 Forskning, forbedring av kunnskapsgrunnlag knyttet til
usikkerhet

ser rekneark
tabellen

sortere
mellom eigar
og kommune
(miljøavtale?)

Meir forslag
•
•
•
•

Avtale mellom kommunane og bondeeigar
Kommunane har ansvar å rydde opp forureining
Synfaring til vassførekomstar
Viss elva er veldig lang og har grenser av garder, da trengast
meir enn ein prøvetaking plass og bør å kartlegge kjelde
• Der er fleire løysingar som er enkelt og koste ikkje så mykje,
må gjere litt forsking

