Sunnfjord vassområde
AKTIVITETSPLAN FOR SUNNFJORD VASSOMRÅDE 2019
Bakgrunn
Aktivitesplanen er laga for å følgje opp prosjektplanen for Sunnfjord vassområde 2016 – 2021, avsnitt
4.3 Prosjektleiar / sekretær: Utarbeide arbeidsplan med budsjett og årsmelding til vassområde i
samarbeid med prosjektgruppa.

Hovudmål
1. Bidra i revideringsprosessen for ny regional plan for vassforvaltning
2. Styrke kunnskapsgrunnlaget ved å gjennomføre miljøundersøkingar
3. Følge opp inneverande regionalt tiltaksprogram
4. Legge til rette for god medverknad i vassområdet
Aktivitet 2019
Revidering av forvaltningsplan og tiltaksprogram
1. Kvalitetssikre kunnskapsgrunnlaget i Vann-Nett i lag med kommunane.
2. Bidra til at det skisserast nye tiltak der dette er naudsynt for å nå miljømåla. Frist for innspel på
tiltak som skal inngå i regionalt tiltaksprogram for perioden 2022-2027 er 2019.
3. Saman med kommunane vurdere behov for strengare miljømål i vassførekomstar tilknytta
drikkevatn eller badeplassar.
4. Delta på høyringskonferanse om Planprogrammet og hovedutfordringsdokumenta for
planperioden 2021-2027. Vurdere høyringsinnspel.

Miljøundersøkingar
5. Halde fram med vassprøvetaking i dialog med kommunar og Fylkesmannen, med føremål å
a. avklare økologisk tilstand i utvalde vassførekomstar.
b. tiltaksovervaking; følgje utviklinga i miljøtilstand i vassførekomstar med tiltak.
6. Fullføre prosjekt om vandringshinder ved kommunale vegar.
7. Fullføre hydromorfologi-prosjektet for forbygde/kanaliserte elver.
8. Vurdere behov for konsulenttenester med problemkartlegging og tilførselsanalyse for eit utval av
vassførekomstar oppført i regionalt tiltaksprogram.
9. Kommunal gjennomføring av synfaring av vassførekomstar med behov for tiltak for å nå
miljømål.
10. Utarbeide rapport for vassprøvetaking gjennomført i 2016 – 2018.
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Sunnfjord vassområde
Avløpssektoren
11. Følgje opp fylkesprosjektet for avløp.
12. Arrangere temamøte om felles lokal forskrift for spreidde avløp.

Landbrukssektoren
13. Arrangere temamøte om landbruk og vassmiljø.
14. Bidra til at kommunane tek i bruk nytt kartverktøy for landbruksureining.
15. Utforme informasjon til landbruket om vassforvaltning. Til dømes miljømål, påvist tilstand, tiltak,
tilskotsordningar.

Gjennomføring av tiltak i inneverande tiltaksprogram
16. Rettleie kommunane i gjeldande tiltaksprogram og utveksle informasjon om
tiltaksgjennomføringa på møte i prosjektgruppa og i dialog med einskilde kommunar.
17. Jobbe fram gode søknadar om støtte til tiltak frå relevante tilskotsordningar.

Medverknad og informasjon
18. Oppdatere og drifte heimesida til vassområdet på Vannportalen
19. Avhalde møte i vassområdeutvalet og prosjektgruppa etter behov.
20. Arrangere temamøte etter behov. Mulege tema: avløp, landbruk, regulerte vassdrag, kommunale
planar.
21. Informere medlemar i referansegruppa når det blir lagt ut ny relevant informasjon på heimesida
på Vannportalen. Invitere referansegruppa til relevante møte.

Oppdatering og kompetanseheving
22. Delta på relevante møte, fagtreff og seminar.
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