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Sak 1 Orientering om den nye vannområdekoordinatorstillingen og
vannarbeidet på Haugalandet
Sven-Kato Ege har tiltrådt i den nyopprettede stillingen som vannområdekoordinator for
Haugalandet på 50-80% basis over en tidsperiode på fire år. Vannområdekoordinatoren
har kontorplass i Haugesund, og Haugesund kommune er arbeidsgiver. Stillingen er et
spleiselag mellom kommunene innen vannområdet, fylkeskommunen og Miljødirektoratet.
Prosjektleder for vannregion Rogaland, Vegard Næss, vil presentere
vannområdekoordinatorens rolle og arbeid i tilknytning til vannarbeidet, fylkeskommune og
kommunene. Arbeidsgruppas mandat og arbeidsoppgaver vil også bli beskrevet.

Sak 2 Fylkesmannens miljøvern- og landbruksavdeling orienterer
Ørjan Simonsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling vil presentere hva Fylkesmannen
gjør og vil gjøre som regional sektormyndighet. Dette er knyttet til de mange
kystvannsforekomstene og terskelfjordene i regionen.
Monica Dahlmo fra Fylkesmannens landbruksavdeling vil således fortelle om hvilke rolle
Fylkesmannen har hatt i Vatsvassdraget knyttet til sektortiltak, og hva man ser for seg av
Fylkesmannen som regional sektormyndighet fremover. Hun vil i tillegg fortelle om
erfaringer fra samarbeidet Fylkesmannen har hatt med Jæren vannområde.
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Sak 3 Vannområdets faglige struktur
En vannregion er oppdelt i flere vannområder, og vannområdene bestemmes etter
nedbørsfeltenes grenser. Videre er den politiske og administrative strukturen i
vannområdene mer individuelt tilpasset, for eksempel etter geografi og felles
problemområder. I Morsa vannområde på Østlandet har man valgt og ikke ha noen
arbeidsgruppe. Istedenfor har man opprettet temagrupper for aktuelle problemområder.
Disse følger opp tiltak, og sørger for fremdrift innen eget fagområde.
I andre vannområder, som på Jæren, har man valgt å ha en arbeidsgruppe med
underliggende temagrupper, VA og «frivillige tiltak i landbruket». Arbeidsgruppa er den
overordnede faglige ressursen i vannområdet. Gruppa skal diskutere spørsmål knyttet til
det felles vannforvaltningsarbeidet i regionen, deriblant felles overvåking.
Som et eksempel er sammensetningen av arbeidsgruppa i Jæren vannområde slik: én
fagperson fra hver kommune, leder av vannområdeutvalget, sekretariat vannområdet,
Fylkesmannens miljøvern- og landbruksavdeling, Rogaland Bondelag, Norsk Bonde- og
småbrukarlag, «frivillige tiltak i landbruket» og én representant for avløpsgruppa. Siden
man nå også har fått en vannområdekoordinator på Jæren, vil ikke fylkeskommunen stille
som fast representant, men etter behov.

Hvis det ikke ønskes faste temagrupper, har man muligheter til å arrangere egne
temakvelder for f.eks. VA, landbruk og terskelfjorder, eller innkalle fagpersoner fra de ulike
sektorene inn i arbeidsgruppa etter behov.
Det ønskes en diskusjon blant deltakerne om mest hensiktsmessig struktur for
vannområdet.
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Sak 4 Prioriterte vassdrag og fjorder
I den regionale planens tiltaksprogram fremkommer det at enkelte vannforekomster er
prioriterte. Prioriteringene for tiltaksfasen (2016-2021) er i regional plan knyttet til både
bestemte områder, sektoroppfølging og forebyggende virkemidler.
 Prioritering av geografiske områder skal bidra til at alle sektorer i samme tidsfase
iverksetter for samme nedbørfelt (vannforekomster).
 Prioritering av tiltaksområder skal bidra til å få gjennomført tiltak på de
påvirkningene som er registrert som de vesentligste å ta tak i først.
 Prioritering av virkemidler skal bidra til at miljøtilstanden ikke forverres og det
etableres mer kunnskap om vannmiljøet.
Vassdrag
Vatsvassdraget og
Åmselva

Kommune
Vindafjord

Behov for handling
Konkrete tiltak for å bedre
økologisk tilstand

Årsak til prioritering
Stor grad av forurensning
Biologisk mangfold
Sportsfiske
Kan være forurensning
Viktig laksevassdrag
Sportsfiske
Stor grad av forurensning
Human helse

Vikedalsvassdraget

Vindafjord

Konkrete tiltak for å bedre
økologisk tilstand

Karmsundet

Haugesund,
Karmøy

Kartlegge forurensningstilstand
og vurdere behov for tiltak

Skjoldafjorden og
Grindefjorden

Tysvær,
Vindafjord

Kartlegge forurensningstilstand
og vurdere behov for tiltak

Stor grad av forurensning

Skjoldafjorden ytre med
Hervikfjorden

Tysvær

Kartlegge forurensningstilstand
og vurdere behov for tiltak

Kan være forurensning

Sunnalandsstraumen –
Drevsund

Bokn

Kartlegge forurensningstilstand
og vurdere behov for tiltak

Kan være forurensning

Førlandsfjorden – indre

Tysvær

Kartlegge forurensningstilstand
og vurdere behov for tiltak

Kan være forurensning

Vatsfjorden og
Yrkesfjorden

Vindafjord

Kartlegge forurensningstilstand
og vurdere behov for tiltak

Behov for mer kunnskap
om forurensningskilder

De ovenfornevnte prioriterte vassdragene og fjordene må følges opp, men det finnes også
andre vannforekomster som skal følges opp. Disse er listet opp fra side 114 i
tiltaksveilederen:
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/rogaland/rogaland--dokumenter/planfase-2010-2015/vedtatte-plandokumenter/regionalt-tiltaksprogram-forvannregion-rogaland---vedtatt-i-fylkestingene-des-2015.pdf
Det ønskes en diskusjon.
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Sak 5 Deltakernes forventninger til vannarbeidet
Hver kommunerepresentant får fem minutter til å legge frem hva de mener er mulighetene
og utfordringene omkring vannarbeidet og vannforekomstene i sine respektive kommuner.

Sak 6 Lokalisering av arbeidsgruppemøtene
Møter i vannområdeutvalg og arbeidsgruppa på Haugalandet har til nå blitt avholdt på
Tysvær rådhus. Er dette videre ønsket praksis, eller ønsker man å rullere på
lokaliseringen?

Sak 7 Møteplan for Haugalandet vannområde (våren 2017)
Det ønskes forslag til datoer for senere møte(r)

Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

31/1
1/2
7/2
8/2
april/mai

Arbeidsgruppa

august/september

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa

november/desember Arbeidsgruppa

Eventuelt
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Tema/saker

