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Om vannområdet
Geografi
Haugaland vannområde består av følgende kommuner; Haugesund, Karmøy, Bokn, Vindafjord,
Tysvær, Utsira, samt noe av arealet til Suldal, Sveio og Etne. Totalarealet er 2596 km2. De fleste
vassdragene er små i størrelse, mange av bekkefeltene renner direkte til sjø. Årsaken er de mange og
store fjordsystemene som gjennomsyrer landområdene både i nord-sør retning og øst-vest retning.

Bakgrunn
Haugaland vannområde ble opprettet i 2010, som et resultat av Norges implementering av EUs
vannrammedirektiv gjennom vår egen nasjonale forskrift i 2007. Forut for denne forskriftens
tiltredelse har Haugalandet hatt flere aksjonsgrupper som har jobbet for rent vann. Det gjelder blant
annet Aksjon Skjoldafjorden og Aksjon Vatsvassdrag. Sistnevnte er fortsatt operativ, og arbeider for å
hindre avrenning av næringsstoff til vassdraget gjennom bevisstgjøring og økonomisk kompensasjon
for bønder som gjennomfører positive vannmiljøtiltak.

Kart over Haugaland vannområde.

Nøkkeltall for Haugaland vannområde.
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Formål
I tråd med vannforskriften er vannområdets overordnede målsetning å arbeide for å «…sikre
helhetlig og bærekraftig bruk av vannforekomstene» (vannforskriftens §-1). Videre skal vannets
tilstand beskytte mot forringelse, og om nødvendig forbedres eller gjenopprettes slik at god
økologisk og kjemisk tilstand oppnås. Dette krever aktiv samordning og målrettet prioritering av tiltak
og virkemidler mellom alle berørte sektorer og myndigheter.
Vannforskriftens formål er å:





Skaffe kunnskap
Sette miljømål for vannforekomstene (vann, elver, bekker, brakkvann, fjordvann og kystvann)
Lede frem til en regional plan (med tilhørende tiltaksprogram) som er sektorovergripende
(forskriftskrav)
Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Organisering av Haugalandet vannområde

Organisasjonskart for Haugaland vannområde.

Regional plan for vannforvaltning i Rogaland
Regional plan for vannforvaltning ble i 2016 godkjent av Klima- og miljødepartementet. Regional plan
for vannforvaltning i vannregion Rogaland, med tilhørende tiltaksprogram gjelder for perioden 20162021. Det kan leses mer om departementets godkjenning og kommentarer til planene på
vannportalen (http://www.vannportalen.no/)
Vedtatte planer skal være retningsgivende for det videre arbeidet med en bedret vannkvalitet i
vassdragene i Haugaland vannområde. Alle tiltak skal være iverksatte innen utgangen av 2018, mens
målene i tiltaksplanene som regel skal være nådd innen 2021. Arbeidet i Haugaland vannområde vil i
tiden fremover være rettet mot overvåking/tiltaksovervåking, fulgt opp av konkrete tiltak.
Vannforvaltningsarbeidet i Rogaland har gått fra å være i en planfase og over i en aktiv fase.
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Møtevirksomhet og aktiviteter i gruppene
Vannområdet består av fire grupper; Vannområdeutvalget, arbeidsgruppa, vann- og avløpsgruppa og
styringsgruppa for «frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet. Sistnevnte ble opprettet høsten
2019. Det ble totalt i 2019 gjennomført tilsammen ni møter i vannområdets grupper.

Møteaktivitet
Vannområdets grupper og møtefrekvens.

Gruppe
Haugaland vannområdeutvalg (styringsgruppen)
Arbeidsgruppen
Vann og avløpsgruppen
«Frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet

Antall møter
2
3
3
1

Dagsordener og referater finnes på vannområdets egne nettsider; http://www.vannportalen.no/haugalandet

Sammensetning
Medlemmer i vannområdets respektive grupper per 2019.

Kommune/organisasjon

Medlemmer av Haugaland
vannområdeutvalg

Medlemmer av
arbeidsgruppen

Haugesund

Gudrun Caspersen (leder)

Ingrid Ebne

Vindafjord

Endre Stople (nestleder)

Karmøy

Endre Bø Blindheim

Tysvær

Monika Lindanger

Marlin
Øvregård Løvås

Bokn

Sigmund Alvestad

Kjell Arne
Valentinsen

Rogaland
fylkeskommune

Harald Stakkestad og
Torunn Vestbø Gjerde

Fylkesmannen i
Rogaland
Mattilsynet
Fiskeridirektoratet Sør
Sveio
Rogaland Bondelag
Rogaland Bonde- og
Småbrukarlag
Haugaland
landbruksrådgivning
Haugaland
vannområdeutvalg

Ørjan Simonsen (miljø)

Harald Olav
Stuhaug
Peder
Christiansen

Medlemmer av vann
og avløpsgruppen
Kåre Johannesen og
Helene Nes*
Hildbjørg Fludal og
Knut Førland
Elin Olsgård (leder) og
Berit Thuestad
Ragnar Vikshåland,
Birgitte Kihle og
Marlin Øvregård
Løvås
Kjell Arne Valentinsen

Medlemmer av styringsgruppen for
«frivillige tiltak i landbruket»
Svanhild Lygre Andersen
Harald Olav Stuhaug (leder)
Leif Kåre Solheim/Britt Johnsen
Pedersen
Mathilde Grimsby

**
Vegard Næss

Ørjan Simonsen
(miljø) og Nono
Dimby/ Monica
Dahlmo
(landbruk)

Mariann Størksen
(forurensning)***

Anders Mydland
Kari Grundvig
Åshild Irene Lie****
Jakob Eskeland
Stig Arild Helgesen
Bjørg Karin Dysjaland
Gudrun Caspersen

*Fra høsten 2019 deltar Helene Nes sammen med Kåre Johannesen. ** Karmøy kommune representerer Bokn kommune i styringsgruppen
for «frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet. *** Fylkesmannen deltar på to møter i året i vann og avløpsgruppen fra 2018. ****
Haugaland vannområde består av mindre arealer av Sveio kommune. Kommunen har sammenfallende problemstillinger med Haugalandets
kommuner.
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Vannområdeutvalget
Vannområdeutvalget er styringsgruppa for vannområdet. Utvalget har det overordnede ansvaret for
å lede og koordinere arbeidet. Gjennom politiske avklaringer og fastsettelse av de årlige rammene
for aktiviteten i vannområdet, sørger man for å forankre vannområdets arbeid politisk. Utvalget
hadde sitt første møte sommeren 2017.
Sammensetningen av utvalget
Haugaland vannområdeutvalg består av én politisk oppnevnt politiker fra hver kommune, to
fylkespolitikere, én representant fra Fylkesmannen
(miljø) samt Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som
faste sektormyndigheter. Leder av Haugaland
vannområdeutvalg er Gudrun Caspersen fra
Haugesund kommune.

Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen utarbeider saker og bidrar med
Stakkestadvatnet. Drikkevannskilde for mange på
faglige råd til vannområdeutvalget. Gruppa skal også Haugalandet.
være en arena for erfaringsutveksling og dialog
mellom kommunene i fremdriften av arbeidet med tiltak og øvrige arbeidsoppgaver på
vannområdenivå.
Sammensetningen av gruppa
Arbeidsgruppen består av én administrativ representant tilknyttet vannarbeidet fra hver kommune,
og to representanter fra Fylkesmannen (landbruk og miljø).

Vann og avløpsgruppen
Temagruppa ble etablert sommeren 2017, og kom i stand fordi man så et behov for et tettere
samarbeid i vann- og avløpssektoren på tvers av kommunene på Haugalandet. Gruppas formål er å
utveksle og høyne kompetanse og erfaring, slik at den kan være et effektivt verktøy for å løse faglige
utfordringer inter- og intrakommunalt, og slik opptre ressursbesparende. Det betyr også at man skal
bidra med faglige innspill til
vannområdet samt utarbeide forslag til
vedtak som skal behandles av vannområdeutvalget. Ved oppstart av gruppen ble det bestemt å
foreta en evaluering høsten 2018. Det var enighet i gruppa om å opprettholde driften av gruppa.
Sammensetningen av gruppa
VA-gruppen består av personer med ansvarsområder tilknyttet VA i vannområdets kommuner samt
Sveio kommune. I tillegg deltar én representant fra Fylkesmannen (forurensningsseksjonen) to
ganger årlig.
Utfyllende mandat og arbeidsoppgaver for vannområdets grupper finner man på:
http://www.vannportalen.no/haugalandet
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Vannområdekoordinator
Sven-Kato Ege har hatt sekretariatsfunksjonen i Haugaland vannområde siden august 2016. Stillingen
ble i utgangspunktet opprettet som en 50 %
prosjektstilling ut 2019, men økte statlige
overføringer i årene 2016-2018, medført en
stillingsbrøk på 80 %. I 2019 var denne 100 %.
Kostnader tilknyttet stillingen er fordelt på
vannområdets kommuner, Rogaland
fylkeskommune og Miljødirektoratet.
Fra 2020 vil koordinatorstillingen være fast og med
en stillingsbrøk på 100 %. I møte 18. juni sluttet
Blikshavnbekken på Karmøy. Den eneste bekken på
Haugaland vannområdeutvalg seg til de vurderinger Haugalandet med en sunn bestand av elvemusling.
gjort mellom Haugesund kommune og Rogaland
fylkeskommune, og henstilte til de aktuelle kommuner om å avsette sine respektive andeler som
forekom av den foreslåtte fordeling, i et spleiselag sammen med fylkeskommunen. Vedtaket ble
sendt kommunene Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær og Bokn for budsjettmessig oppfølging.

Økonomisk fordeling knyttet til vannområdekoordinatorstillingen fra 2020.

Bidragsyter
Miljødirektoratet (disponeres av Rogaland
fylkeskommune som regional vannmyndighet)
Rogaland fylkeskommune
Haugesund kommune
Karmøy kommune
Vindafjord kommune
Tysvær kommune
Bokn kommune

Sum
450 000,100 000,56 000,56 000,56 000,56 000,26 000,-

Haugesund kommune har arbeidsgiveransvaret for vannområdekoordinator, og stiller med
kontorplass. Fra høsten 2019 har vannområdekoordinator økt sin tilstedeværelse i Vindafjord
kommune, fra én gang i måneden til én gang i uken, med kontorplass på enhet for areal og
forvaltning i Sandeid.
Vannområdekoordinator har deltatt på flere konferanser, seminarer og møter:
- Nasjonal vannområdekoordinatorkonferanse (deltaker og presentatør). Hordaland fylkeskommune/
Vannregion Hordaland. 4-6. november.
- Seminar om villaksens og sjøørretens fremtid. NJFF Rogaland. Sola. 28. november.
- Kurs i kostnadsberegning og tiltaksregistrering innen avløp og jordbruk. Rogaland fylkeskommune/
Vannregion Rogaland. 3. desember.
- Vannområdekoordinator deltok på møte i
vannregionutvalget for vannregion Rogaland 7.
februar.
Vannområdekoordinator deltar jevnlig på koordineringsmøter (Skype og fysisk) sammen med
vannregionens vannområdekoordinatorer, vannregionmyndighet og Fylkesmann.
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Arbeidsoppgaver gjennomført av vannområdekoordinator


















Fulgt opp prosessen med å få etablert prosjektet «frivillige tiltak i landbruket» på
Haugalandet.
Fulgt opp prosjektstilling i «frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet.
Gjennomført overvåking av utvalgte bekker i Bokn kommune.
Utarbeidet anbudsdokumenter og fulgt opp prosjektet for habitatkartlegging av utvalgte
sjøørretvassdrag på Ytre Haugalandet sammen med Karmøy kommune.
Utarbeidet prosjektbeskrivelse og tilhørende kart over vassdrag i Vindafjord som bør
grovkartlegges og/eller konsulentkartlegges med hensyn til sjøørret.
Deltatt på interne vannmøter i
kommunene (Haugesund og Karmøy).
Bidratt i gjennomføringen av kurs for
grovkartlegging av sjøørretvassdrag i kommunene
Karmøy, Tysvær og Vindafjord.
I samarbeid med landbruksrådgiver i Tysvær
kommune, gjennomført en befaring langs
Årvikelva sammen med lokale bønder, for å se på
mulige habitatforbedrende og/eller
forurensningsdempende tiltak.
Fulgt opp vannområdeutvalget, arbeidsgruppa og
VA-gruppa gjennom sekretariatsfunksjonen samt
deltatt som vannområdets representant i
styringsgruppen for prosjektet «frivillige tiltak i
Avisartikkel om den planlagte kartleggingen
landbruket» på Haugalandet.
av sjøørretvassdrag i Vindafjord kommune.
Bistått kommuner i saker omhandlende vann og
Faksimile i Grannar 2. desember.
vannmiljø.
Fulgt opp konsulentarbeid knyttet til sjøørretkartlegging og elvemusling i Årvikelva.
Fulgt opp jeger- og fiskerforeninger på Haugalandet.
Sammen med Vindafjord Jakt- og Fiskelag tatt initiativ til å lage en avisartikkel om den
planlagte grovkartleggingen av potensielle sjøørretvassdrag i Vindafjord kommune.
Utarbeidet preutfylte grovkartleggingsskjemaer for personer i jeger- og fiskerforeninger.

Viktig arbeid i vannområdet
Viktige saker i Haugalandet vannområdeutvalg


I forbindelse med utarbeidelsen av høringsutkast til planprogram og dokumentet
«Hovedutfordringer for vannregion Rogaland» (del av revideringsprosessen av gjeldende
vannforvaltningsplan), mente utvalget at vannarbeidet og hensynet til vannet ikke er godt
nok kjent og ivaretatt i kommunene. Flere av politikerne erkjente at det kan være vanskelig å
ha tilstrekkelig med kunnskap og innsikt i saker omhandlende vann, og som avgjøres i
relevant utvalg i kommunene. For å løfte kunnskapen om vannforskriftsarbeidet og hensynet
til vann i de relevante politiske utvalg, er det viktig at representanter i vannområdeutvalget
innehar et verv som kan bringe tyngde over vannarbeidet. Vannområdet gjorde derfor et
vedtak, hvor man ba fylkeskommunen, ved det kommende kommunevalget, om å henstille til
kommunene å oppnevne representanter til utvalget fra høyt politisk nivå, og minimum blant
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de faste representantene i utvalget som er delegert ansvar for vann, avløp, naturmangfold,
forurensning etc., vanligvis teknisk utvalg, plan- og miljøutvalg eller lignende. Ryfylke og
Jæren vannområdeutvalg sluttet seg til dette vedtaket.
Rogaland fylkeskommune (vannregion
Rogaland) jobbet gjennom hele 2019
for å få en avklaring om en
videreføring av
vannområdekoordinatorstillingen, og
kommunenes økonomiske bidrag.
Utvalget så behovet for å videreføre
koordinatorstillingen som en fast 100
% fast stilling etter 2019, og at man
ikke kunne vente til budsjettarbeidet i Vannområdeutvalgets siste møte ble avsluttet med kake og
god stemning.
kommunene kom i gang. Det ble
vedtatt at leder av Haugaland
vannområdeutvalg, på vegne av utvalget, skulle sende en skriftlig henvendelse til
rådmannsutvalget/ordførerutvalget på Haugalandet og Rogaland fylkeskommune, der man
henstilte til rask avklaring av fast koordinatorstilling.
I junimøtet var det lagt opp til en evaluering av vannarbeidet. Representantene mente
arbeidet var svært viktig og lærerikt. Samtidig savnet man at arbeidet i utvalget synliggjøres i
kommunale utvalg og plandokumenter. Utvalget mente at siden arbeidet foregår i
kommunene, bør det være omtalt i kommuneplan, årsbudsjett og økonomiplan. Milepæler,
handlingsplan og tiltak bør også forankres og fremmes som politisk sak i det utvalget i
kommunene som har ansvar for området. En ønsket også en felles opplæringssamling for nye
utvalgsrepresentanter i alle vannområde i Rogaland.

Viktige saker i Haugaland vannområdes arbeidsgruppe








I samtlige arbeidsgruppemøter har prosjektet «frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet
vært tema. I maimøtet var det blant annet behov for å avklare tidspunkt for oppstartsmøte
for prosjektets nye styringsgruppe, prosjektleders prioriteringer geografisk samt mulighet for
å utarbeide en enkel arbeidsplan for prosjektleder ut 2019.
I forbindelse med arbeidet med å revidere og oppdatere vannforvaltningsplanene for
planperioden 2022-2027, gav arbeidsgruppa innspill til planprogram og dokumentet
«hovedutfordringer» for vannregion Rogaland.
Etter valget har man fått inn nye politikere, både i vannområdeutvalget og andre relevante
utvalg i kommunene. Arbeidsgruppa påpekte at det derfor er ønskelig med fokus på
vannmiljø i politikeropplæringen. Man ønsket derfor at koordinator lager en politisk
sak/orientering i forkant av kommunenes budsjettarbeid i 2020.
Diskusjon av potensielle vannforekomster for overvåking i Haugaland vannområde i 2020.
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Viktige saker i vann og avløpsgruppen






Sonekart for kommunene Karmøy, Haugesund, Bokn, Tysvær, Vindafjord og Sveio ble
utarbeidet, men avklaringer knyttet til enkelte vannforekomster
mangler.
Tysvær, Vindafjord og Sveio har utarbeidet et felles skjema for
ferdigmelding og utslipp av avløpsvann. Sistnevnte vil man knytte
opp mot felles sonekart. Avklaringer gjenstår.
Besøk og presentasjon fra leverandøren Biovac.

Tilskudd til vannmiljøtiltak
Det søkes og/eller mottas midler i vannområdet fra en rekke
tilskuddsordninger.
Hildbjørg Fludal og Knut

Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning til vannmiljøtiltak har stort sett Førland, representanter i
VA-gruppa, ved inspeksjon
hatt to søknadsomganger (senvinter og tidlig høst). I takt med økt aktivitet
av avløpsinstallasjon i
og kunnskap i vannområdet, har det også blitt søkt om/mottatt midler fra
Vats.
andre tilskuddsordninger, som Miljødirektoratets tilskudd til vassmiljøtiltak
– generell vassforvaltning, tilskudd til fisketiltak (fiskefondet), tilskudd til trua arter og tilskudd til
tiltak mot fremmede organismer. I tillegg mottar vannområdet en viss sum årlig til overvåking av
vannforekomster fra Miljødirektoratet. Flere av disse tilskuddene går via Fylkesmannen i Rogaland.
I 2019 fikk fire prosjekter i vannområdet økonomisk støtte fra de ovennevnte tilskuddsordningene på
totalt kr. 1 019 000,-. I samtlige prosjekter er det lagt opp til et spleiselag mellom ulike aktører.

Prosjekter i Haugaland vannområde som har fått støtte til tiltak.

Prosjekt
Sjøørretprosjektet i vassdrag ved
Skjoldafjorden –
Habitattiltak/restaureringstiltak
Sjøørretprosjektet i vassdrag ved
Skjoldafjorden –
Habitattiltak/restaureringstiltak
Sjøørretprosjektet (inkludert
elvemusling og laks) i Årvikelva Habitattiltak/restaureringstiltak
Sjøørretprosjektet (inkludert
elvemusling og laks) i Årvikelva Habitattiltak/restaureringstiltak
Sjøørretprosjektet (inkludert
elvemusling og laks) i Årvikelva – Tiltak
rettet mot elvemusling (kjemisk
prøvetaking)
Sjøørretprosjektet (inkludert
elvemusling og laks) i Årvikelva – Tiltak
rettet mot elvemusling
(redoksmålinger)

Søker(e)
Tysvær kommune

Tysvær kommune

Tysvær kommune

Tysvær kommune

Tysvær kommune

Tysvær kommune

Søknadspott
Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning
til vannmiljøtiltak*

Sum
180 000,-

Miljødirektoratets tilskuddsordning til
generell vannforvaltning

120 000,-

Miljødirektoratets tilskuddsordning til
generell vannforvaltning

35 000,-

Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning
til vannmiljøtiltak*

54 000,-

Fylkesmannens overvåkingsmidler
(vannforskriftsmidler)

Miljødirektoratets tilskuddsordning til truede
arter
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50 000,-

30 000,-

Sjøørretprosjektet (inkludert
elvemusling og laks) i Årvikelva – Tiltak
rettet mot gjedde
Sjøørretprosjektet på Ytre
Haugalandet - Habitatkartlegging
Sjøørretprosjektet på Ytre
Haugalandet - Habitatkartlegging
Sjøørretprosjektet på Ytre
Haugalandet - Habitatkartlegging
Sjøørretprosjektet i Vindafjord
kommune - Habitatkartlegging

Tysvær kommune

Karmøy kommune
Karmøy kommune
Karmøy kommune
Vindafjord
kommune

Miljødirektoratets tilskuddsordning til
fremmede arter

50 000,-

Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning
for vannmiljøtiltak**
Fylkesmannens overvåkingsmidler
(vannforskriftsmidler)
Miljødirektoratets tilskuddsordning til
fisketiltak
Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning
for vannmiljøtiltak**

100 000,100 000,100 000,200 000,-

* Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning til vannmiljøtiltak kan maksimalt dekke inntil 30 % av et prosjektets totale kostnader knyttet
til fysiske tiltak i anadrome vassdrag. Summen vil derfor kunne bli lavere om en får mindre tilskudd en omsøkt fra andre tilskuddsordninger.
** Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning til vannmiljøtiltak kan maksimalt dekke inntil 50 % av et prosjektets totale kostnader
knyttet til kartlegging. Summen vil derfor kunne bli lavere om en får mindre tilskudd enn omsøkt fra andre tilskuddsordninger.

Prosjektregnskap
Haugaland vannområdes budsjett for 2019.

Inntekter
Fylkesmannen i Rogaland – Biologisk overvåking av utvalgte bekker i Bokn kommune
Utgifter
Utbetaling COWI – Biologisk overvåking av utvalgte bekker i Bokn kommune
Sum

50 000,- 50 000,0,-

Lønns- og driftskostnader tilknyttet koordinatorstillingen inngår ikke i prosjektregnskapet. Det dekkes
i 2019, som tidligere nevnt, i et spleiselag mellom vannområdets kommuner, Rogaland
fylkeskommune og Miljødirektoratet.

Resultater i 2019
Måloppnåelse i henhold til regional plan
I 2018/2019 fikk man en ny og oppdatert versjon av kart- og informasjonsportalen Vann-Nett. Ved å
sammenstille data og utvikling fra vannarbeidet, skal Vann-Nett fremover fungere som et fullgodt
rapporteringsverktøy for forvaltningen, for å vurdere måloppnåelsen i vannarbeidet.
Oppsummeringen i årsrapporten retter seg mot de tiltak som har blitt igangsatt i vannområdet i
2019. Det er viktig å understreke at ikke alle de nedenstående rapporter eller tiltak kan knyttes til
vannområdets arbeid direkte. Det er viktig å være oppmerksom på at tiltak i hver enkelt kommune,
både innenfor plan, landbruk og VA, har følger for måloppnåelsen som beskrives for hver enkelt
vannforekomst.
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Kartlegging og overvåking i 2019
Overvåking av utvalgte bekker i Bokn kommune
På bakgrunn av manglende kunnskap, ble det bestemt å overvåke utvalgte bekker i Bokn kommune
for økologisk tilstand. Overvåkingen ble finansiert av Fylkesmannens overvåkingsmidler (tilknyttet
vannforskriftsarbeidet), mens vannområdekoordinator/kommune bidro med egeninnsats. Feltarbeid
ble utført i starten av oktober, og rapport levert ved årsskiftet.
Ingen av bekkene oppnådde miljømålet om god økologisk tilstand. I rapporten antydes det at
organisk belastning i større grad enn næringsstofftilførsel er årsaken til at miljømål ikke nås.

Overvåking av bekker i Bokn kommune i 2019.

Prøvetakingslokalitet
Utløpsbekk fra Vatnalandsvatnet
Utløpsbekk fra Gunnarstadvatnet
Utløpsbekk fra Grønnestadvatnet
Bekk oppstrøms Grønnestadvatnet

Parameter
PIT*
ASPT*
PIT
ASPT
PIT
ASPT
PIT
ASPT

Tilstandsklasse
Moderat
Moderat
Svært god
Moderat
God
Moderat
Svært god
Moderat

Samlet vurdering
Moderat
Moderat
Moderat
Moderat

Kjerneprøvetaking av bunnsediment (foraminiferundersøkelser) i Skjolda- og Grindefjorden
På oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland, har Universitetet i Sørøst-Norge gjennomført en
kjerneprøvetaking av bunnsediment på tre stasjoner i Skjolda- og Grindefjorden. Bakgrunnen for
undersøkelsen, er usikkerhet rundt fjordens naturtilstand (terskelfjord). Ved å se på
sammensetningen av foraminiferer (små,
encellede dyr) i de ulike delene av
kjerneprøven, kan man se hvordan
tilstanden har endret seg siden
menneskelig påvirkning, og man får
klarlagt fjordsystemets naturtilstand.
Dette vil være nyttig i oppdatering av
miljømål for vannforekomstene.
Rapporten er ventet i løpet av sommeren
2020.
Skjoldafjorden en flott høstdag. Fjordsystemet er av stor betydning
for sjøørret.
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Utvalgte tiltak planlagt og/eller gjennomført i Haugalandet vannområde
Tiltaksgjennomføring i sjøørretvassdrag ved Skjoldafjorden (2017-)
Våren 2017 tok Tysvær jeger- og fiskerforening (TJFF) initiativ til å sette i gang en kartlegging av
sjøørrethabitat i elver og bekker i Skjoldafjordsystemet. Samarbeidspartnere i prosjektet, var TJFF,
Tysvær og Vindafjord kommuner, Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening, Fylkesmannen i
Rogaland og Haugaland vannområde. Høsten 2018 ble tolv vassdrag habitatkartlagt, og rapport ble
levert i februar 2019.
I forkant av endelig rapport, fikk man tilsendt utkast til tiltak for hvert enkelt vassdrag i kartleggingen.
Det ble sendt inn søknad til Miljødirektoratet om midler til gjennomføring av tiltak opplistet i
utkastene. I etterkant ble det avholdt et møte mellom Tysvær kommune, Haugaland vannområde og
TJFF om prioritering av tiltak, og hvem som var tiltenkt å gjøre hva. Det var enighet om at TJFF skulle
utføre mindre omfattende tiltak, som utlegg av mindre mengder grus og stein og fjerning av små
vandringshindre, mens kommunen skulle følge opp større og mer krevende tiltak som gjerne krevde
maskiner.
Av ulike årsaker kom man ikke i gang med konkrete tiltak i 2019, men kommunen brukte noe av de
tildelte midlene til innkjøp av nødvendig utstyr og gytegrus. Det er ventet at man vil gå i gang med
tiltak sommeren 2020.
For fullstendig rapport, se: Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag ved
Skjoldafjorden

Tiltaksgjennomføring i Årvikelva
På bakgrunn av Årvikelvas kjente bestand av elvemusling, og manglende informasjon om elvas
fiskebestand, ønsket Fylkesmannen å bidra med midler til gjennomføring av kartlegging i 2018. Det
ble derfor gjennomført en tilsvarende kartlegging som for vassdrag ved Skjoldafjorden, men hvor
man også inkluderte forslag til tiltak rettet mot elvemusling i rapporten. Som for
«Skjoldafjordrapporten» fikk man forslag til tiltak i utkast, slik at man fikk søkt om støtte til tiltak fra
ulike tilskuddsordninger hos Miljødirektoratet, før
endelig rapport forelå. Basert på foreslåtte tiltak, fikk
man midler til elektrofiskeundersøkelser av gjedde, se
på mulighetene for å etablere en nedvandringssperre
for gjedde og redoksundersøkelser (for å se på
bunnforholdene relatert til elvemusling). Disse
tiltakene ble gjennomført eller påbegynt høsten 2019.
Gjennomføring av fysiske tiltak kom ikke i gang i 2019,
men ventes igangsatt i 2020. Det gjelder spesielt
fjerning av to større demninger som opptrer som
vandringshindre.
Elfiske etter gjedde i Årvikelva i Tysvær kommune.
For fullstendig rapport, se: Kartlegging av habitat for
laks, sjøørret og elvemusling i Årvikelva i Tysvær kommune
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Habitatkartlegging av utvalgte sjøørretvassdrag på Ytre Haugaland
Som en forlengelse av habitatkartleggingen i
utvalgte sjøørretvassdrag i Tysvær kommune,
bestemte vannområdet, Karmøy kommune og
Karmøy Jeger-, Fisker- og Naturvernforening seg
for å gjennomføre en tilsvarende kartlegging på
Ytre Haugalandet. I perioden januar-mars ble det
søkt om midler fra ulike tilskuddsordninger (samt
midler fra Karmøy kommune), mens man på
vårparten utarbeidet anbudsdokumenter og
plukket ut vassdrag aktuelle for kartlegging. I løpet Konsulent i dyp konsentrasjon under habitatkartlegging
av Stolsåna i Karmøy kommune.
av høsten ble ni vassdrag i Karmøy kommune og
ett vassdrag i Haugesund kommune habitatkartlagt med tanke på sjøørret, og ferdig rapport forelå
rundt årsskiftet. På bakgrunn av rapporten har det blitt søkt om midler til tiltaksgjennomføring i
2020.
For fullstendig rapport, se: Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag på Ytre
Haugalandet

Tilbakeføring av elvemuslinger til Årvikelva
Sommeren 2018 var særdeles varm og tørr. Man var bekymret for at lav
vannføring kombinert med punktutslipp kunne føre til akutt dødelighet
blant de voksne elvemuslingene. I tillegg var det kjent at bestanden i elva
ikke rekrutterte nye individer, sannsynligvis fordi finsediment kveler de
yngre individene som lever nedgravd i elvebunnen. Det ble derfor
bestemte å flytte i overkant av 60 individer til et kultiveringsanlegg på
Austevoll. Hensikten var å legge til rette for reproduksjon blant de
utvalgte individene.
Etter å ha stått i kar på anlegget på Austevoll i litt over ett år, ble
samtlige individer i starten av oktober 2019 satt tilbake igjen i elva (noen
døde på vei til Austevoll og i anlegget). I løpet av perioden på Austevoll
gytte hovedparten av muslingene, slik at man nå har flere tusen små
muslinger som skal få den beste pleie, før de i 2021 eller 2022 skal settes
tilbake igjen i elva. Målet er på sikt å få en bestand som er sunn, og
reproduserer naturlig.
Konsulent og ildsjel for
bevaring av elvemusling,
Steinar Kålås, med et knippe
elvemuslinger før slipp.

Kurs i grovkartlegging av sjøørretvassdrag

Haugalandet består av mange potensielle
sjøørretvassdrag. Mange av disse har blitt,
eller skal kartlegges av konsulenter.
Allikevel er det mange vassdrag hvor det
ikke vil være mulig, og heller ikke ønskelig, å
konsulentkartlegge. Derfor har man i
Rogaland oppfordret lokale jeger- og
Leder av fiskeutvalget i NJFF Rogaland og primus motor for
fiskerforeninger, grunneiere og andre
sjøørretarbeidet, Knut Ståle Eriksen, leder grovkartleggingskurs
på Karmøy.
interessenter til å grovkartlegge mindre
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sjøørretvassdrag ved bruk av preutfylte skjemaer. Norges Jeger- og Fiskerforening Rogaland og
Haugaland vannområde har arrangert kurs i Karmøy, Tysvær og Vindafjord i bruk av skjema. Kursene
har inneholdt en teori- og praksisdel, slik at registrant skal kunne beskrive forholdene i og langs
vassdraget. Hensikten med denne type kartlegging, er å få belyst kandidater til senere
konsulentkartlegginger og gjennom et kartverktøy gi saksbehandlere på ulike nivåer kunnskap om
sjøørretbekker. Dette kan også bli vannarbeidets bidrag til folkeforskningen.

Prosjektet «frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet
På initiativ fra Haugaland vannområdeutvalg sent i 2017, utredet og laget en utvidet arbeidsgruppe i
2018 en prosjektskisse, for å få på plass et prosjekt og prosjektstilling(er) tilsvarende «frivillige tiltak i
landbruket» på Jæren. Stillingen var tenkt å gi råd, bidra og oppmuntre til frivillig gjennomføring av
miljøtiltak blant bøndene i vannområdet, og slik forbedre den økologiske tilstanden i vassdrag og
fjorder på Haugalandet.
Sensommer 2018 ble prosjektskisse og oversendelsesbrev sendt ut, hvor man ba de aktuelle
kommunene inkludere sine respektive
andeler av foreslått finansiering under
behandling av årsbudsjett og økonomiplan
2019-2022, samt at vannområdet ville søke
de aktuelle midler fra Fylkesmann og
fylkeskommune. I samme møte vedtok
vannområdeutvalget, på anbefaling fra
arbeidsgruppa, å bruke vannområdets
interne midler til prosjektet. Det ble
bestemt at Vindafjord kommune skulle ha
arbeidsgiveransvaret for stillingen, og at
Emilie Moi Eikje innehar prosjektstillingen i "frivillige tiltak i
kontorplass skulle lokaliseres til Sandeid.
landbruket" på Haugalandet.
I 2019 finansierte kommunene Vindafjord,
Karmøy, Haugesund og Bokn, vannområdet og fylkeskommunen prosjektet. Sent i 2019 ble det også
klart at Tysvær kommune og Fylkesmannen ville avsette sin respektive andeler i prosjektet fra 2020.
Stillingsutlysning ble gjennomført på vårparten, og ti søkere meldte sin interesse. Etter en
intervjurunde falt valget på Emilie Moi Eikje. Hun tiltrådte i jobben 16. september. I forkant av
tiltredelsen ble styringsgruppen for prosjektet konstituert, hvor det også ble lagt frem en arbeidsplan
for prosjektstilling for høsten 2019 og våren 2020. Kommunene kom også med innspill til geografiske
områder som skulle prioriteres for oppfølging.
Tiden fra september til utgangen av 2019 gikk med til opplæring, besøk i kommuner og
bondeorganisasjoner og forberedelser til igangsettelse av miljøavtaler for bønder i nedbørfeltet til
Skjolda- og Grindefjorden i 2020.

Vurdering og konklusjon
Ved utgangen av 2019 er man nå godt over halvveis i vannforskriftens første planperiode (20162021). I henhold til § 8 i vannforskriften, skal tiltak opplistet i regionalt tiltaksprogram for Vannregion
Rogaland 2016-2021, være igangsatt senest tre år etter vedtatt tiltaksprogram. Ved fullføring av
overvåkingen for 2019, gjenstår kun et fåtall relevante vannforekomster å overvåke. I starten av
første planfase har det vesentligste tiltaket i vannområdet vært å innhente tilstrekkelig med
kunnskap gjennom overvåking, for å kunne fastsatte en miljøtilstand basert på høy pålitelighet.
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Kunnskapen er nødvendig for å kunne vurdere og legitimere
målrettede tiltak rettet mot én eller flere påvirkningskilder og de
ansvarlige sektormyndigheter. Nå dreier mer og mer seg om å
omsette kunnskapen man har, for å spisse tiltakene samt
gjennomføre tiltaksovervåkinger for å se om tiltakene har effekt
på miljøtilstand.
Det har aldri vært en større aktivitet i vannområdet enn i 2019.
Selv om det kun har blitt gjennomført én overvåking av
miljøtilstand i vannområdet, har fokus og arbeid økt betraktelig
mot å ta vare på sjøørreten. Ved å bruke sjøørreten som en
markør og paraplyart knyttet til miljøtilstand, har man greid å
engasjere nye interessegrupper. 2019 var året da
vannforvaltningsarbeidet og lokale jeger- og fiskerforeninger
virkelig fant sammen. Hvis man så knytter prosjektet «frivillige
tiltak i landbruket» på Haugalandet til det
eksisterende arbeidet som skjer i vannområdet,
bør man være godt forspent mot å nå
miljømålene som er satt.

En trivelig befaring langs Årvikelva
sammen med bønder og grunneiere.

Der 2018 var et år preget av usikkerhet knyttet til en endring i vannforskriften, og en mulig
delegering av myndighet fra fylkeskommune til Fylkesmann, ble 2019 et år hvor roen skapte
fremdrift i vannforvaltningsarbeidet. Blant annet ved å gjøre koordinatorstillingen om til en fast
100% stilling.
Vi vet nå mer enn vi noensinne tidligere har gjort om vannet på Haugalandet. Det er ingen tvil om at
vannarbeidet i vannområdet i 2019 har ledet oss et lite skritt nærmere et bedre vannmiljø – for både
mennesker og dyr. Dette har kunnet skje, fordi vi sammen har løftet i lag – både vannområdet,
kommunene, fylkeskommunen, Fylkesmannen, lokale jeger- og fiskerforeninger og andre aktører.
Fundamentet er lagt for 2020.

Vannområdeutvalget
Det har blitt avholdt to vannområdeutvalgsmøter i 2019. Oppmøtet har generelt vært godt. Det har
medført en konsistent gruppe med evne til å ta til seg ny kunnskap og omsette denne inn i
vannarbeidet. Et eksempel var vannområdeutvalgets initiativ til prosjektet «frivillige tiltak i
landbruket» på Haugalandet. Her knyttet man vannarbeidet og vannforskriften til vannområdets
største påvirkning - landbruket. Utvalget har med dette gitt et verdifullt bidrag og støtte til arbeidet
for å få realisert prosjektet. I tillegg var utvalget tydelig på at vannarbeidet må forankres bedre i
kommunenes planverk og gjøres mer kjent i kommunene, da man ba fylkeskommunen henstille til
samtlige kommuner før valget om å oppnevne representanter til utvalget fra relevant og/eller høyt
politisk nivå. Sist, men ikke minst, var utvalget også en pådriver for at koordinatorstillingen skulle bli
en fast 100 % stilling
De politiske representantene er viktige i vannarbeidet. For at kommunene som sektormyndighet skal
avsette tilstrekkelig med ressurser til å følge opp og gjennomføre sine forpliktelser iht.
vannforskriften, vil utvalgets representanter spille en avgjørende rolle fremover. Det betyr en aktiv
medvirkning i forberedelsen og utformingen av vannområdets saksfremlegg til kommunene, og som
formidlere av vannområdets synspunkter overfor kommunene.
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Arbeidsgruppa
Kommunene har vært flinke til å prioritere tilstedeværelse i
gruppa. Det har resultert i aktive diskusjoner og nyttige innspill,
som vannområdekoordinator har kunnet bruke i sitt daglige arbeid
og for utarbeidelse av saker til vannområdeutvalget. Det gjelder
både i prosjektet «frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet og i
høringsprosessen tilknyttet revidering av gjeldende
vannforvaltningsplan.
Samtidig er utfordringene hele tiden tilstede.
Vannområdekoordinator opplever at gruppas representanter, og
andre nøkkelpersoner i kommunene, har en utfordrende og
Ikke alt vann rundt oss har god
hektisk arbeidshverdag, hvor vannarbeidet er én av mange
tilstand.
arbeidsoppgaver som skal følges opp. Sannsynligheten er således
tilstede for at det kan oppstå en konflikt mellom tiltaksgjennomføringens fremdrift og miljømålenes
oppsatte frister.

Temagruppe vann og avløp
Temagruppe VA består av et utvalg personer med dels ulike fagområder innenfor vann og avløp. Det
gir gruppen en bredde og dynamikk som er nyttig i mange saker. I vannområdets årsrapporten for
2016/2017 ble det påpekt at gruppen har et potensial som en viktig arena for drøfting av
problemstillinger på tvers av kommunene, og VA-gruppens ønske om å videreføre gruppen i 2018
bekreftet dette.
Erfaringsutvekslingen mellom
representantene, vil gjøre
kommunene bedre rustet til å
ivareta sitt ansvar på avløpsområdet,
og bidra i tiltaksgjennomføringen iht.
til regional plan for vannforvaltning
med tilhørende tiltaksprogram for
Rogaland. Flere av vannområdets
kommuner har fått tilsynsstillinger til
oppfølging av spredte avløp. Det kan
være aktuelt å opprette et eget fora
Fra møte i VA-gruppa hvor Biovac var tilstede og presenterte ulike
for disse stillingene i 2020.
produkter.

Styringsgruppe for prosjektet «frivillige tiltak i landbruket»
Gruppen er tenkt å gi innspill og føringer for arbeidsoppgaver prosjektstilling skal utføre samt
forankre arbeidet rettet mot landbruk i vannområdearbeidet. Gruppen er bredt sammensatt, blant
annet av representanter fra bondeorganisasjonene, slik at man sikrer prosjektet legitimitet.
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Veien videre
Kunnskapen om vannet i innsjøer, fjorder, bekker og elver på Haugalandet, har økt markant siden
vannområdet ble opprettet i 2010. Det skyldes et systematisk arbeid med å innhente kunnskap om
vannforekomster gjennom årlige overvåkinger. Denne kunnskapen er tenkt brukt av
sektormyndigheter og forvaltning i det tiltaksrettede arbeidet man nå er i gang med i hele
vannområdet. For at dette skal skje på en tilfredsstillende måte, har vannområdeutvalget,
arbeidsgruppa, VA-gruppa og representanter i kommunenes vanngrupper et særlig ansvar for at
vannarbeidet blir implementert og gjort kjent i kommunene, både politisk, administrativt og ut til
publikum. Kommunene vil da kunne vite hva vannforskriftsarbeidet innebærer, og hvordan man skal
gjennomføre det. De fire nedenstående punktene kan være til hjelp i denne prosessen:





Vannmiljø bør integreres i både kommuneplanens samfunns- og arealplandel, årsbudsjett og
økonomiplan. Det gjelder også relevante temaplaner for kommunene, som hovedplan for
vann- og avløp og jordbruk.
Grunnleggende tiltak som er hjemlet i eksisterende lovverk blir benyttet for å nå
miljømålene.
Om grunnleggende tiltak ikke er tilstrekkelig for å nå miljømål, skal kommunen(e) aktivt ta i
bruk supplerende tiltak (tilskuddsordninger i landbruket, restaureringstiltak i vassdrag etc.).
Innarbeide regionalplanen for vannforvaltning i saksbehandling når arealer nær eller i
vassdrag berøres. Vannforskriftens §12, må ivaretas i saksbehandling som kan berøre
vassdrag.

I enda større grad enn 2019, ser 2020 ut til å bli et år hvor konkrete tiltak kommer til å få et større
fokus i vannarbeidet på Haugalandet;
- Prosjektet «frivillige tiltak i landbruket» på Haugalandet gjennomfører gårdsbesøk og rådgivning
overfor bønder i nærhet til prioriterte vannforekomster.
- Tiltak foreslått i rapportene fra habitatkartleggingen av utvalgte sjøørretvassdrag ved
Skjoldafjorden og Årvikelva iverksettes i samarbeid med Tysvær Jeger- og Fiskerforening og Tysvær
kommune.
- Tiltak foreslått i rapporten fra habitatkartleggingen av utvalgte sjøørretvassdrag på Ytre Haugaland
iverksettes i samarbeid med Karmøy Jeger-, Fisker- og Naturvernforening, grunneierlag og Karmøy
kommune.
- Habitatkartlegging av utvalgte sjøørretvassdrag i Vindafjord kommune gjennomføres høsten 2020.
- Biologisk overvåking i vannforekomster som ikke er klassifisert med tilstrekkelig kunnskap skal
gjennomføres.
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Vet De hva jeg lengter etter,
det som bare er å le av,
det jeg ofret år av livet
for å få, om det gikk an?
Det jeg tenker på om dagen,
det jeg griner for om natten,
det er vann!
Vann som renner, vann som risler,
vann om våren, vann om høsten
Kan De fatte dette, mann?»
Utdrag fra Nordahl Griegs dikt «Vand»

Vannområde Haugalandet
Sven-Kato Ege │vannområdekoordinator for Haugalandet
Telefon: 476 75 739 │
E-post: sven-kato.ege@haugesund.kommune.no
www.vannportalen.no/haugalandet
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