AKTIVITETSPLAN FOR 2017
Nordre Fosen Vannområde
Vedtatt av vannområdeutvalget 08.02.17

Hovedmål
1.
2.
3.
4.

Helhetlig forvaltning av vannressursene i tråd med vannforskriften
Forbedre kunnskapsgrunnlaget ved å gjennomføre miljøundersøkelser
Følge opp regionalt tiltaksprogram ved å gjennomføre miljøtiltak for å nå fastsatte miljømål
Jobbe for god medvirkning, opplysning og engasjement i vannforvaltningen

Aktivitetsmål
Kunnskapsgrunnlaget
Miljøundersøkelser
Følgende miljøundersøkelser står på planen for 2017:
1. Kartlegge økologisk tilstand i Monstadbukta og Åfjorden
2. Kartlegge økologisk tilstand i Sørfjorden i Rissa
3. Videreføre økologiske undersøkelser i Botn i Rissa
4. Følge opp gjennomførte tiltak i Balsnesvassdraget med fiskeunderøkelser
5. Kartlegge økologisk og kjemisk tilstand i Roan havn
6. Gjennomføre fiskeundersøkelser i Steinsdalselva med sidebekker
7. Gjennomgå karakteriseringen av vannforekomster i Leksvik, og kartlegge økologisk tilstand i
utvalgte bekker
8. Kartlegge økologisk tilstand i Bålsfjorden og Sandnesvågen i Bjugn
9. Kartlegge krepsebestanden i Tørstadvatnet
Forurensningsregnskap og kost/nytte-vurdering av tiltak
10. Utarbeide forurensningsregnskap for Prestelva i Rissa og Balsnesvassdraget i Ørland
11. Gjennomføre kost/nytte-vurdering av foreslåtte tiltak i landbruks- og avløpssektoren

FOU-arbeid
12. Ferdigstille prosjektet «klimatilpasning i natur- og miljøsektoren», sammen med andre
prosjektdeltakere

Avløpssektoren
Mål for 2017:
13. Vedta tiltaksplan for spredte avløp i alle deltakerkommunene
14. Ansette er person i full stilling som skal jobbe etter tiltaksplanen med kartlegging, tilsyn,
informasjon, etablering av felles saksbehandlingsrutiner m.m.
15. Arrangere seminar om avløpsløsninger i spredt bebyggelse, tilsynsrutiner m.m. for
saksbehandlere i kommunen
16. Arrangere kurs om små avløpsløsninger for entreprenører

Landbrukssektoren
Mål for 2017:
17. Sette fokus på viktigheten av kantvegetasjon langs vassdrag i jordbrukslandskap
18. Utarbeide næringsstoffregnskap for frivillige gårdsbruk langs Balsnesvassdraget, Eidsvatnet
og Vågen (Storfosna)
19. Videreføre ordningen med RMP-tilskudd til miljøvennlig gjødselspredning i nedslagsfeltene til
Botn og Prestelva i Rissa, men også spille inn behovet for å utvide ordningen til andre
kommuner
20. Koordinere bruk av SMIL-midler med vannforskriftsarbeidet

Sektorovergripende tiltak
Mål for 2017:
21. Tilrettelegge for fiskevandring i Botngårdselva i Bjugn
22. Videreføre Skaugaprosjektet, med fokus på tiltak i sidebekker
23. Gjennomføre habitattiltak i Prestelva i Roan
24. Videreføre habitattiltak i Balsnesvassdraget

Medvirkning og informasjon
Mål for 2017:
25. Formidle informasjon om resultatene av miljøundersøkelsene ved å
a. Orientere kommunestyrene
b. Ta kontakt med lokalpresse
c. Legge ut informasjon på vannportalen.no
26. Sørge for god politisk forankring av arbeidet i vannområdet, spesielt i Leksvik kommune
27. Invitere politikere med på vannundersøkelser i Leksvik
28. Oppdatere medlemsregisteret for referansegruppa
29. Jobbe for å opprette «Prestelvas vel» (Rissa)
30. Invitere grunneiere, Jeger- og fiskeforening og andre interesserte med på prosjekter
31. Involvere skoler i gjennomføring og oppfølging av lokale miljøtiltak
32. Delta på strandryddedagen lørdag 6. mai 2017

