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Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling
Vedtak sak 1:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner innkalling til møte i utvalget (28.9.20).

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte i vannområdeutvalget
Vedtak sak 2:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner referatet fra møte i utvalget (23.6.20).

Sak 3 Presentasjon av prosjektet «frivillige tiltak i landbruket» på
Haugalandet
Prosjektleder, Emilie Moi Eikje, presenterte bakgrunnen for initieringen av prosjektet,
hennes arbeidsoppgaver og gjennomført/pågående arbeid siden oppstart.
Det ble stilt spørsmål fra utvalget om hva som skiller dagens norm for gjødsling
(gjødselvareforskriften), og de forurensningsreduserende tiltakene tilskuddsordningen
Regionalt Miljøprogram, som «frivillige tiltak i landbruket» oppmuntrer til, tilbyr. I den
sammenheng ble det også vist til at man på Jæren har fått utarbeidet en egen lokal
forskrift om avgrensing av spredeperiode av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.
Utvalget var samstemt i at prosjektet er et nyttig bidrag i arbeidet for å begrense påvirkning
fra landbruket til vassdrag.

Sak 4 Repetering av vannforvaltningsarbeidet lokalt i Haugaland
vannområde
Vannområdekoordinator repeterte forrige møtes presentasjon av vannområdets
organisering, påvirkningsbilde og tiltak/prosjekter.
Det var et ønske fra flere av representantene, at koordinator orienterer relevante politiske
utvalg i hver enkelt kommune. Koordinator følger dette opp.

Sak 5 Overføring av fylkeskommunale vannmiljømidler til
vannområdene i vannregion Rogaland
Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning til vannmiljøtiltak, skal bidra til at
vannforekomster i Rogaland når sine oppsatte miljømål. Tilskuddsordningen har de
seneste år bestått av ca. 1,7 mill. kroner, som vanligvis deles ut i to søknadsomganger
(februar/mars og september/oktober). En større aktivitet i vannregionens vannområder,
har medført et ønske om større fleksibilitet i bruk av midlene og mindre søknadsarbeid. I
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tillegg ønsker man å utvikle vannområdeutvalgenes relevans i det videre
vannforvaltningsarbeidet.
Vannområdeutvalget var samstemt i at en fordeling av fylkeskommunens tilskuddsordning
til vannområdene, vil kunne bidra til lokal forankring og engasjement, ved at det blir lettere
å se en sammenheng mellom vannområdets bevilgning av midler til prioriterte
vannforekomster og tiltaksområder, og oppnåelse av miljømål. Samtidig ble det
understreket viktigheten av at de andre vannområdene slutter seg til vedtaket. Man så for
seg at et eventuelt forslag til retningslinjer og fordeling av de fylkeskommunale midlene
behandles i vannregionutvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak, sak 5:
Haugaland vannområdeutvalg henstiller til at Rogaland fylkeskommune, i samråd
med vannregionens sentrale vannområder, utreder muligheten for at deler
(eksempelvis halvparten) av de fylkeskommunale vannmiljømidlene tilfaller
vannområdene.

Sak 6 Revidering av gjeldende regionalplan for vannforvaltning i
vannregion Rogaland – kommunenes prioriterte vannforekomster for
planperioden 2022-2027
Anneli Vatshaug Jenssen orienterte om status for revidering av gjeldende
vannforvaltningsplan (presentasjon følger referat). I den forbindelse har fylkeskommunen
bedt kommunene om å komme med innspill til prioriterte nedbørfelt, sektor/tiltaksområder
og sektorovergripende virkemidler.
Arbeidsgruppa i Haugaland vannområde, tilføyde i 2016 ytterligere
nedbørfelt/vannforekomster til prioriteringslisten etter at nåværende regionalplan ble
vedtatt (vedlegg følger referat). Prioriteringene har i flere kommuner bidratt til et økt
tiltaksfokus i utvalgte nedbørfelt innen VA, landbruk og bevaring av sårbare arter. Med
noen unntak, videreføres samme prioritering av nedbørfelt/vannforekomster gitt i
gjeldende vannforvaltningsplan, i tillegg til prioriteringene gjort av arbeidsgruppa i 2016.
Sistnevnte plasseres i kategorien «tiltaksområder» i kommende regionalplan.
Sekretariatet tilføyer: Yrkesfjorden er en prioritert vannforekomst i nåværende plan, men lå
ikke inne i forslaget som ble lagt frem for vannområdeutvalget. Påvirkning fra industri og
oppfølging fra Miljødirektoratet gjør at denne bør inkluderes i arbeidsgruppas anbefaling,
og omfattes av vannområdeutvalgets vedtak. Det har ikke kommet innvendinger mot
forslaget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak, sak 6:
Haugaland vannområdeutvalg slutter seg til arbeidsgruppas anbefaling av
vannforekomster som ønskes prioritert i regional plan for vannforvaltning i
vannregion Rogaland 2022-2027.
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Sak 7 Rogaland fylkeskommune orienterer
I forbindelse med sak 6, informerte fylkeskommunen om det pågående revideringsarbeidet
av gjeldende regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland.

Sak 8 Vannområdekoordinator orienterer
Koordinator orienterte om høstens gjennomføring av habitatforbedrende tiltak i
sjøørretvassdrag i kommunene Tysvær og Karmøy samt den pågående
habitatkartleggingen av potensielle sjøørretvassdrag i Vindafjord kommune. Det ble også
vist til vannområdets VA-gruppe, hvor man har valgt å opprette en arbeidsgruppe for
tilsynsstillinger som følger opp private avløp i kommunene.

Sak 9 Møteplan for Haugaland vannområde (2020)

Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

5/11
Kl. 8.30-11.30

Tilsynsgruppemøte
(spredt avløp) i Haugaland
vannområde
Tilsynsgruppemøte
(spredt avløp) i Haugaland
vannområde
Haugaland
vannområdeutvalg

8/12
Kl. 8.30-11.30
14/12
Kl. 9.00-10.30

Tema/saker

Tysvær rådhus og/eller
Teams-møte
Tysvær rådhus og/eller
Teams-møte
Teams-møte
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- Kommentarer til Regional
plan for vannforvaltning i
vannregion Rogaland 20222027

