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Vannregion myndigheten i Rogaland  

v. Rogaland fylkeskommune 

firmapost@rogfk.no 

Stavanger, 4. juli 2019 

Dette brevet sendes fra: Styret i FNF Rogaland ved Stavanger Turistforening, Haugesund 

Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, 

Norges Speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Ryfylke Friluftsråd og 

Naturvernforbundet i Rogaland. 

FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer  
forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har også nettverk for FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet. 

 _________________________________________________________________________________ 

Sammen for vannet - Regional plan for vannforvaltning i 

Rogaland - Høringsuttalelse til planprogram og hovedutfordringer  

FNF Rogaland har vært med i referansegruppen for gjeldende plan og deltok gjennom hele 

planprosessen. Noen foreninger deltok også i pilotprosjektet, Aksjon Jærvassdrag. Denne uttalelsen 

sendes fra styret i FNF Rogaland med forankring i det tidligere arbeidet og som prioritert sak av 

årsmøtet i FNF Rogaland. FNF Rogaland vil gjerne anerkjenne alt det gode arbeidet som gjøres for å 

bedre tilstanden i vannforekomstene i regionen. Frivillige i NJFF Rogaland har deltatt direkte ved 

tiltak og kartlegging i vassdragene og er vitne til gode intensjoner, resultater og fremgang på flere 

områder, men ser også fortsatt store utfordringer og klare svakheter på andre områder i den 

eksisterende forvaltningsplanen. De frivillige ildsjelene har fått god kontakt med 

vannområdekoordinatorene og er klare til å fortsette det gode samarbeidet.  

FNF-koordinator har bidratt ved å videreformidle til organisasjonene og opprettholde kontakt med 

Vannregion myndigheten (VRM). FNF har også deltatt i flere referansegrupper for andre 

regionalplaner som har kryssende interesser med vannforvaltningsarbeidet. Flere av de andre FNF 

organisasjonene er informert om planen og vil bidra så godt det lar seg gjøre også i denne 

kommende perioden. Naturvernforbundet i Rogaland bidrar her med sin kompetanse om forurensing 

av kystområdene. Friluftsrådene har fått på plass prosjektmedarbeidere innen marint avfall og vi tror 

at deres kartlegging kan bli svært nyttige innspill til planarbeidet.  

Til nå har vannforvaltningsarbeidet dreiet seg mye om å øke kunnskapen om forekomstene og sørge 

for mer presis vurdering av miljøtilstand. Det har dermed vært mindre fokus på tiltak og effekt av 

disse. Mye er startet og vi håper at resultatene vil komme.  

I denne uttalelsen adresserer vi spørsmålene som stilles i høringsdokumentene og svarer på noen av 

dem kombinert eller delt. Våre innspill er mest om tema som gjelder på tvers av regionen med 

unntak av noen prioriterte områder/forekomster og der nye inngrep har hatt negative konsekvenser. 

Flere av innspillene er eksempler på skadelig praksis som fortsetter på tross av gjeldende plan og som 

vil være viktige for nye tiltaksprogram. Slike illustrerende innspill kan brukes i planprogram og i 

utfordringsdokument men bør også tas med videre i selve planen. 
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Planprogrammet  

Er det tydelig når og hvordan ulike myndigheter skal delta i planleggingen? 

Bare delvis. Vi savner også fokus på viktige tema som gjelder både myndigheter og interessenter. 

Vi foreslår derfor at det opprettes en egen temagruppe for akvakultur under arbeidsgruppen for 

Ryfylke Vannområde, med representanter fra NJFF og Naturvernforbundet. 

 

Er det tydelig når og på hvilken måte ulike interessenter kan medvirke i arbeidet fram mot 

revidert og oppdatert forvaltningsplan og tiltaksprogram? 

Nei, det står det lite om. Vi håper VRM kan prioritere dette arbeidet framover slik at flere blir direkte 

involvert underveis. Høringsuttalelser som dette er en svært passiv tilnærming og tilfredsstiller ikke 

krav til reell medvirkning, spesielt ikke ved eller på vegne av barn/unge og sårbare grupper. Det er 

også svært vanskelig for vanlige folk å forstå disse dokumentene og vi mener at VRM har en 

forpliktelse til å delta i fora der folk møtes til vanlig. En kan f.eks. starte med bydelsutvalg og liknende 

pr. vannområde og jobbe videre derfra.  

Vi er glad for å kunne bidra videre i dette viktige arbeidet nå først med innspill til planprogram og 

utfordringsdokument, men håper også at møter i referansegruppen gjenopptas. Det beste for oss er 

om dere inviterer til noen ettermiddags- eller kveldsmøter slik at også frivillige kan delta. 

Vi har ellers god erfaring med å invitere vannområdekoordinatorer og rådgivere i VRM til møter i FNF 

sammenheng. Vanlige folk som går tur, trener, fisker, utøver friluftsliv, drikker, opplever, og ellers har 

en formening om ‘sine’ vann, bekker, strender osv.  virker fraværende fra disse planprosessene og 

referansegrupper. Informasjon i media har også vært begrenset. Skilting i områder som forteller om 

spennende restaurering, biotoptiltak, mm er det lite av. Forklaring for folk flest om sammenhengen 

mellom vannforskriften og direktivet med hva som skjer lokalt er viktig.  

Det er behov for å mer opplæring i bruk av Vann-nett. Vi foreslår verksted i samarbeid med en eller 

flere frivillige organisasjoner gjerne sammen med kommuner.  

Gode eksempler på medvirkning i inneværende periode er:  

• Sjøørretprosjekt Rogaland er startet opp i samarbeide med vannområdekoordinator, NJFF, 

kommuner og fylkesmannen. Det ble startet som et initiativ fra Tysvær JFF og er blitt et viktig 

prosjekt for å få på plass faktagrunnlag om sjøauren og tilstanden i hundrevis av mindre 

bekker og sideløp i hele Rogaland fylke. Det er svært positivt at prosjektet har evnet å 

komme raskt over i tiltaksfase. Dette kan bli et mønsterprosjekt. Det er nå startet kartlegging 

av bekker i Tysvær, Strand, Sauda, Suldal, Sandnes, Forsand, Stavanger, Karmøy, Haugesund 

og Vindafjord, Gjesdal og Hjelmeland kommuner.  

• Fagråd er etablert i Årdalselva og er et samarbeid mellom regulant (LYSE), elveeierlag, NJFF, 

Hjelmeland kommune og Miljødirektoratet og har gitt gode resultater i Årdalselva med 

mange tiltak gjennomført i et svært viktig storlaksvassdrag. Tilsvarende er det nå etablert 

fagråd i Dirdalselva (Sira Kvina, elveeierlaget, Gjesdal kommune, Fylkesmannen og NJFF) og 

den første flaskehalsanalysen er gjennomført. I Suldalslågen er også fagråd planlagt etablert.  
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• Revisjonssaken i Ulla og Førre i Suldal og Hjelmeland kommuner har hatt en god og åpen 

prosess i mottak av høringsinnspill og videre medvirkning i arbeidet.  

• Figgjoelva – Utlegg av gytegrus og steingrupper er gjennomført på en god måte og flott 

resultat og er viktige tiltak med ros til Sandnes, Gjesdal og Klepp kommuner for godt 

samarbeid med elveeierlaget, Ecofact, NORCE og NJFF.  Figgjoelva trenger mange sånne 

tiltak.   

Er det tema som mangler i planprogrammet? 

Finansiering 

Ved start av forrige planperiode ble finansiering et gjentagende tema nasjonalt og regionalt. Dette er 

fortsatt både et tema og en utfordring som må adresseres i begge dokumenter. Vi har sett en viss 

forbedring men med dagens prioriteringer vil vi neppe klare å nå målene vi har forpliktet oss til. Når 

vi i tillegg ser at tiltakene som er gjort så langt muligens ikke har gitt særlig god uttelling er det desto 

mer grunn til å adressere finansieringsnivå.  

Det finnes noen unntak i positiv retning. Et eksempel er Sjøørretprosjekt Rogaland der det er gitt 

finansiering til kartlegging og tiltak og er et langt steg i riktig retning for å forbedre situasjonen i 

gytebekker for sjøaure og elvemusling. Et annet er finansiering fra NVE i Figgjovassdraget med utlegg 

av gytegrus og steingrupper. I tillegg kommer kartlegging i Håelva. Men det er også tydelig at vi må se 

både på finansiering, av hvem og hvordan arbeidet utføres og samordning på tvers av myndigheter 

og sektorer. 

Finansiering er også viktig for å fremme og sikre medvirkning via bla. 100% fast ansettelse av 

vannområdekoordinatorer, samt et budsjett for formidling både vis-a-vis brukerinteresser men også 

bransjer, sektorer og kommuner. 

Formidling og dialog 

Vi kommenterer behovet for formidling også under medvirkning og finansiering. Vi mener at 
formidling må være en viktig post både for å øke medvirkning men også slik at myndigheter, sektorer 
og bransjer får forståelse for tiltak (f.eks. kantsoner, sirkulære prosesser) og behov for å begrense 
inngrep og forurensing (f.eks. nydyrking, punktutslipp). Vi har tidligere foreslått at skilting må brukes 
i områder der folk ferdes – friluftslivsområder, turveier, strender, osv. – for å fremheve formål med 
pågående tiltak hva tiltak der har oppnådd. 
 
Vi ser et behov for å oppnå bedre dialog mellom myndigheter og andre berørte parter for å få økt 
aksept for målene i direktivet. Dette gjelder også mellom lokalt og statlig nivå, ikke minst når det 
gjelder store inngrep ved f.eks. transportprosjekt eller kraftutbygging. Kommuner har både en plikt 
og rett etter vannforskriften til å delta i planlegging men denne muligheten blir ofte sterkt begrenset 
i slike store prosjekt. Vi har opplevd at kommunenes ønsker om lokal tilpassing ofte blir avfeid og vi 
er derfor svært bekymret for følgene. 

Marine områder 

Vannplanprogrammet har generelt stort fokus på ferskvann og tar ikke inn over seg forpliktelser som 

gjelder marine forekomster. Fjord, kyst og hav blir ikke tatt med i like stor grad, selv om enkelte 

menneskelige påvirkninger som f.eks. plast gjør seg aller mest gjeldene her. 
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Akvakultur er kun nevnt én gang i planprogrammet, og da kun som et siste bipunkt sammen med 

fiskeri som et av femten punkter som må vurderes i en konsekvensutredning. Akvakultur må få en 

mye tydeligere plass i planprogrammet som en anerkjent alvorlig miljøpåvirker, og bør sidestilles 

med f.eks. vannkraft eller jordbruk.  

Fremmede arter og overordnet tilnærming  

Vi savner også en mer overordnet tilnærming til hele økosystemer i vannmiljøet. Vi har en invasjon 

av stillehavsøsters, tareskogen er i tilbakegang pga. overgjødsling samtidig som det drives overfiske 

av leppefisk. Dette er alle faktorer som påvirker hele balansen i økosystemene. Planprogrammet må 

omhandle en helhetlig økologisk vurdering av vannmiljøets tilstand, og ikke bare se på kjemi isolert 

sett.  

Det er svært bekymringsfullt at det er registrert ytterligere fremmede arter i flere vassdrag i 

Rogaland, hovedsakelig med spredning av gjedde og sørv i følgende vassdrag:  

• Gjedde i Aksnes vassdraget i Haugesund Kommune 

• Gjedde i Heiavannet m/ Årvoll Åna og Tjøsvollsvannet Åkrehamn, Karmøy Kommune  

• Sørv og gjedde i Bråsteinsvannet, gjedde i Stokkelandsvannet i Sandnes Kommune 

• Sørv i Lille Stokkavann, Hålandvannet og Store Stokkavann i Stavanger Kommune 

Følgende tiltak foreslås:  

• Etablering en plan for bekjempelse/fjerning av fremmede arter i de ovennevnte vassdrag. 

Sikre finansiering og gjennomføring av tiltak.  

• Etablere overvåkningsprogram av stillehavsøsters og andre aktuelle fremmede arter slik at 

man har kunnskap om spredningshastigheten 

• Informasjonskampanje mot spredning av fremmede arter i sosiale media, og andre relevante 

kanaler. 

 

Er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig? 

Nei. Spesielt for akvakultur, som har en så mangefasettert påvirkning på vannmiljøe, trengs det langt 

mer målrettet forskning for å forstå den samlede belastningen fra fiskeoppdrett. Det feltet en har 

best kontroll på er lakselus, der anleggene selv er pålagt overvåkning. Samtidig finnes det en del 

kunnskap om generell overgjødsling i fjordene fra Blue Planet sitt eget overvåkningsprosjekt som tar 

for seg nøkkelverdier fra vanndirektivet. Men, dette kunne vært spisset mer der bla. områdene 

direkte i nærheten av anlegg kunne bli undersøkt. Når det gjelder rømming av oppdrettsfisk blir en 

viss mengde innrapportert til Mattilsynet. Samtidig vet vi at det er store mørketall, mye fordi 

oppdrettsfisk ikke er merket. I enkelte vassdrag har det blitt forsket på genetisk påvirkning på villfisk 

fra rømt oppdrettsfisk, men dette blir for sporadisk til at man kan kalle det overvåking. 

Det finnes dessverre en rekke andre påvirkningsområder som ennå ikke blir overvåket og bør derfor 

utredes, som følger: 

- Utslipp av makroplast (diverse søppel, forlatte anlegg, men også utslipp av biomedier) 

- Utslipp av mikroplast fra slitasjen på foringsrør 

- Konsekvensene av overfiske av leppefisk 
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- Konsekvensene av brønnbåter som dumper avlusningsmidler rett i fjorden 

- Atferdsendring hos villfisk (beiting på spillfôr, påvirkning av lyssetting under vann) 

Ryfylkeprosjektet fra 2011 gjorde en god jobb her, men nå trenger vi nye data og kontinuerlig 

overvåking 

 

Andre utfordringer for vannmiljøet som trenger større faktagrunnlag og kontinuerlig overvåking er: 

- klimaendringer 

- Plastforurensning genergelt 

o Makroplast 

o mikroplast 

- Tap av biologisk mangfold 

- Etablering av fremmede arter 

- Påvirkning fra marin transport (cruisetrafikk, skipsfart, fritidsbåter, vannscootere) 

Noen av disse adresserer vi også under utfordringer. 

For vassdrag er det gjort svært mye bra i forbindelse med kartlegging og faktagrunnlaget er vesentlig 

forbedret. Men, det er fortsatt mangler, spesielt hva gjelder Figgjoelva. Til tross for innrapportering 

av ulike inngrep, utslipp i elva og sideløp, er fremdeles kildene diffuse og uspesifisert. Frivillige i FNF 

foreninger vet at det er enkelt å finne rørene med utslipp og at det er konkrete utslipp som må 

fjernes. Her er det bare å starte arbeidet.  

Aksjon Jærvassdrag har utrettet mye men det er ennå en del arbeid som gjenstår i Jærelvene. 

Kartleggingen av Søndre og Nordre Varhaugsåna i 2018 var et glimrende eksempel på nødvendig 

oppfølging. Grundig kartlegging er gjennomført av Rådgivende Biologer i samarbeid med Jæren Jakt- 

og Fiskelag. Tilsvarende er planlagt i Kvassheimsåna i 2019. Denne typen kartlegging bør også utføres 

i Fuglestadsåna, Orreelva, Øvre deler av Ogna og mindre bekker på Jæren for så å følges opp med 

konkrete tiltak. 

 

Har dere forslag til forbedringer til planprogrammet? 

Liste over «brukerinteresser» er lite formålstjenlig - må defineres bedre og sees i henhold til 

bærekraft 

Under kapittelet «Brukerinteresser» i del 2 synes vi det er en merkelig og lite hensiktsmessig 

oppramsing av ulike interesser, løselig sortert under «Næringsinteresser», «Innbygger-interesser» og 

«samfunnsinteresser». For det første blir det feil å snakke om innholdet som «brukerinteresser» da 

dette gir et noe snevert perspektiv på at vann og vannmiljø kun er noe som forbrukes. Det er fort 

gjort å glemme naturens egenverdi i et slikt perspektiv, og det blir mer riktig å snakke generelt om 

«ulike interesser». For det andre fungerer ikke listen som et verktøy for å vise hvordan 

sammenlignbare interesser kan stå i potensiell konflikt til hverandre. Det som listes opp er helt klart 

interesser knyttet til vann, men vi finner ikke at interessene er logisk grupperte eller på samme nivå 

og da forsvinner hensikten med listen. Under «Samfunnsinteresser» finner vi for eksempel 

«infrastruktur» (et enormt samlebegrep som bl.a. inkluderer bygging og vedlikehold av 
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transportsystemer, veinett, vann- og avløpsnett, gass, strøm og Internett) sammen med «Nasjonale 

laksefjorder» (én spesifikk vernebestemmelse for én spesifikk art).  

En bedre løsning vil være å lage et overordnet kapittel kalt «Bærekraftig forvaltning og ulike 

interesser» for å bedre illustrere hvor de ulike interessene hører hjemme i en større sammenheng og 

hvordan de påvirker hverandre i et bærekraftperspektiv. Vi foreslår at det sees til Stockholm 

Resilience Center sin fremstilling av FN sine bærekraftsmål: 

 

 

Som en ser av denne figuren kommer klima, naturvern, biologisk mangfold og rent drikkevann 

nederst i pyramiden. Disse skaper forutsetningene for samfunnsinteressene på neste nivå, som f.eks. 

matproduksjon og fornybar energi, mens næringsinteressene kommer på toppen. En slik fremstilling 

vil være i tråd med bærekraftsprinsippet slik det benyttes av FN. 

 

Er det mangler i det foreslåtte programmet for utredning av konsekvenser for miljø og 

samfunn, og/eller har dere synspunkter på hvordan disse utredningen bør gjennomføres 

(metodikk)? 

Vi har flere forslag om behov for utredninger andre steder i denne uttalelsen. Når det gjelder 

metodikk er organisasjonen interessert i å dele sine syn og ekspertise, gjerne i direkte dialog med 

VRM. 
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Har du eller din organisasjon/bedrift/myndighet innspill om konkrete tiltak som bør 

vurderes og utredes, og eventuelle prioriteringer? 

Vi opplever at kommunene mangler effektive verktøy for å imøtegå næringer eller enkeltpersoner 

som ikke ønsker å etterkomme pålegg fra vanndirektivet og forskriften. Kommunene har hverken en 

«pisk» som svir nok eller en «gulrot» som er fristende nok, og da velger folk det som tjener dem best, 

ikke det som tjener vannmiljøet best. Her må det kraftigere virkemidler til. Bøter og pålegg om 

oppretting av skade der synderen betaler hele regningen burde være selvsagt, men det må også 

komme økonomiske ressurser på bordet slik at det blir mulig for kommunene å friste med økonomisk 

kompensasjon som virkelig monner for personer og næringer som ønsker å imøtekomme kravene. 

F.eks. skal en effektivt kunne motarbeide fremmede arter som stillehavsøsters, eller tilrettelegge for 

bevaring av elvemuslingen må det også økonomiske insentiver på bordet. 

Forslag om tiltak:  

• Akvakultur: Alle settefiskanlegg og smoltanlegg må fases over til ny teknologi med bruk av 

RAS anlegg som radikalt reduserer bruk av vann fra vassdrag og reduserer utslipp til 

fjordsystemer. Dette reduserer også risiko for rømming av smolt. Tiltaket vil tilbakeføre og 

åpne opp dramatisk bedring av forhold for sjøaure og laks i mange vassdrag som benyttes til 

vannkilde. 

• Det finnes mange fiskesperrer som hindrer oppvandring av anadrom fisk som kan fjernes.   

 

 

Er det ønskelig med regionale planbestemmelser eller retningslinjer knyttet til 

vannforvaltningsplanen (ref. Plan og bygningsloven §8.5) 

Ja, hva med tydelige krav til kantsoner, vegetasjon, ol.? Forbud og/eller bestemmelser om avstand 

for nybygging nær vassdrag bør være et minimum. Skal kommunene kunne være effektive i å følge 

opp planen og direktivet viser erfaring til nå at de ikke har de nødvendige verktøyene. Vi tror 

bestemmelser og retningslinjer er absolutt nødvendig. En evaluering av første planperiode og 

pilotprosjektene vil kunne gi svar på hvilke områder som bør prioriteres. Planer for fortetting i by- og 

tettstedsområder bør konsekvensutredes og det bør selvsagt stilles krav som sørger for god 

miljøtilstand og sikkerhet mht. klimaendringer. Vannforvaltningsplanarbeidet må samkjøres med 

Regionalplan for klimatilpasning og de regionale areal- og transportplanene. Det er sikkert flere 

sammenfallende utredningsbehov samt behov for regionale planbestemmelser og retningslinjer.  

 

Er det behov for justering av vannområdegrenser? 

Vi har ingen formeninger p.t.  
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Hovedutfordringer 

På samme måte som viktig natur over vann forsvinner bit-for-bit blir også vannmiljøet forringet en bit 

om gangen. Dette skjer til tross for at vi nå går mot slutten av første landsdekkende planperiode. Vi 

opplever stadig nye, brutale inngrep i forekomster, også i vernede vassdrag, ofte uten vurdering av 

inngrepene etter vannforskriftens §12. Nye inngrep fører til fortsatt forringelse av økologisk tilstand, 

og manglende bruk av §12 bidrar til at effektive, avbøtende tiltak ikke blir vurdert. Vi går glipp av de 

gode løsningene og ender opp med å motvirke andre investeringer som skulle bedre miljøtilstanden.  

Vi er spesielt bekymret for hva som skjer i forbindelse med kraftutbygging (vind og vann), veier, 

nettutvikling, og kraftkrevende industri.  

Vi er enige i at det er behov for avklaring av overordnede målkonflikter mellom vannmiljø og andre 

samfunnsinteresser som bruk, oppdrett og vannkraft, men mener også at det ikke er grunn til å vente 

med gode tiltak som er til beste for miljø og et grønt skifte. Bransjer og sektorer kan gå foran som 

gode eksempler i Rogaland. I følge nasjonale føringer for samfunns- og arealplanlegging skal FNs 

bærekraftmål legges til grunn. For å oppnå dette er sirkulære prosesser essensielle der maksimal 

gjenbruk blir en del av økonomien, også avfall som nå deponeres i naturen og er årsak til forurensing. 

Utfordringer som vi har påpekt før og som ennå ikke er løst, disse ved høring av gjeldende plan og 

tilhørende dokumenter, bør også følge videre i denne neste planperioden. Se felles høringsuttalelser 

fra FNF Rogaland i 2011, 2013 og to i 2015. 

Er miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet? Finnes det data hos sektormyndigheter 

eller lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en enda bedre beskrivelse? 

Behov for oversikt over utfordringer per type forekomst 

Vi savner en oppdatert oversikt over de største utfordringene fordelt på type vannforekomst, ikke 

bare område; hva er de største utfordringene for elver og bekker kontra innsjøer, fjord, kyst osv.?  

UTFORDRINGER I KYST- OG FJORDOMRÅDER 

Akvakultur er en av de største utfordringene 

Vi reagerer også på at akvakultur ikke er beskrevet som en hovedutfordring, kun som en 

brukerinteresse. Dette er å lukke øynene for at akvakultur er den desidert største lokale påvirkningen 

på vannmiljøet i fjordene våre og har, som sagt, en mange-fasettert påvirkning.  

Er det utfordringer som ikke er beskrevet og som bør tas med i vurderingene? 

UTFORDRINGER I FJORD OG SJØ  

Akvakultur 

For fjordområdene våre er akvakultur den desidert største lokale påvirkningen. Vi mener at de store 

utfordringene knyttet til akvakultur er helt neglisjert i dokumentene, og vi ønsker at disse 

problemene blir omtalt og diskutert på et detaljert nivå og tar opp følgende; 
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- lakselus 

- rømming og påfølgende genetisk utvanning av villaksstammer 

- utslipp av makroplast (søppel og utrangerte anlegg, bøyer, flyteringer, gangbaner, fôrslanger, 

notposer, fortøyninger men også utslipp av biomedier) 

- utslipp av mikroplast fra fôringsrør 

- overgjødsling 

- overfiske av leppefisk 

- dumping av avlusningsmidler med påfølgende massedød av krill og reker 

- atferdsendring hos villfisk 

- Settefiskanlegg /smoltanlegg med uttak av vann og redusert vannføring, vandringshindre og 

utslipp i svært mange vassdrag og fjordsystemer. 

 

Det er og bekymringsfullt at flere organisasjoner ikke inkluderes godt i planprosesser som gjelder 

akvakultur. Planprosesser er ellers desentralisert på kommunalt nivå og er svært komplisert for 

vanlige folk og frivillig lag å følge med på. Det er vanskelig å fange opp viktige saker, kompliserer 

medvirkning og er i realiteten et demokratisk problem. Kommuner har rom for forbedring når det 

gjelder å inkludere relevante organisasjoner i høringsprosesser.  

Plastforurensning 

Vi mener også at plastforurensning må inn som et eget tema, delt opp i underkapitler om mikroplast 

og makroplast. For makroplast må det skilles mellom plastsøppel som driver inn fra havet fra fiskeri 

og annen maritim næring og lokale utslipp som vi har hatt flere av i forbindelse med veiprosjekter og 

akvakultur. Per i dag er det lite forskning på hva plasten gjør med den økologiske tilstanden, hvordan 

den påvirker arter og leveområder, annet enn det vi er direkte vitne til.  

Marin transport 

Negativ påvirkning knyttet til marin transport både i fjorder, havner og i innsjøer, samt eventuelle 

ulykker innen skipsfart og båttrafikk bør også vurderes. 

- Oppvirvling av gammel forurensning i havnebasseng, spesielt store cruiseskip 

- Utslipp av drivstoff/bunkers/råolje 

- Bunnstoff, maling, andre typer skrogbehandlinger 

- Påvirkning fra gamle skipsvrak (tungmetaller etc.) 

- Båtbranner 

- Eldre fritidsbåter med toalett uten septiktank  

UTFORDRINGER I OG LANGS VASSDRAG  

Minstevannføring  

Hovedprioritet i vannregionarbeidet må være å sikre minstevassføring i følgende vassdrag der 

konsesjonen forfaller til revisjon i 2022/2023:  

• Frafjordelva  

• Espedalselva 

• Dirdalselva 
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• Ullaelva 

• Førreelva (Suldal og Hjelmeland kommune har krevd revisjon av konsesjonsvilkårene)  

Berørte kommuner eller frivillige organisasjoner må kreve konsesjonsbehandling med krav om 

revisjon av konsesjonsvilkårene, med krav om minstevannføring og tydeligere krav til regulantene om 

gjennomføring av biotopforbedrende tiltak og en moderne forvaltning som sikrer god miljøtilstand i 

vassdragene.  

Dette er kanskje det viktigste tiltaket som skal og bør gjennomføres i vassdragene på tvers av 

vannregionene. 

Figgjoelva - jordbruk og eutrofiering av vassdrag samt Ålgård sentrum  

Ålgård Sentrum – Bildet nedenfor viser en sykkel og gangsti bygd ut i vassdraget i forbindelse med 

flomsikring. Det har resultert i ødelagte gyteområder og en elvebredd som har mistet sitt naturlige 

vakre preg. Det ble gravd vannledning, det ble utført støpearbeider i vassdraget, det ble laget 

forbygninger og utretting av elveløpet. Kantvegetasjon er ikke etablert. Totalt sett er dette et elendig 

gjennomført prosjekt som har påvirket et av de viktigste gyte og oppvekstområdene i Rogaland 

negativt. Det er sjokkerende å oppleve dette nå som vi var i gang med å iverksette 

vannforvaltningsplanene. Det er også sjokkerende all den tid vi får høre at naturbaserte løsninger er 

best. NVE har da også eksperter som burde vite bedre. Vi registrerer at det er brukt store beløp på 

denne flomsikringen, en rasering av vassdraget, parkanlegg osv. All den tid det store røret ved Ålgård 

sentrum fortsetter å slippe ut ett eller annet. Her må avbøtende tiltak på plass!  

I tillegg er det registrert flere episoder i forbindelse med de mange boligbyggingsprosjektene med 

gravearbeider i elva, mye avrenning av silt, sand og slam fra de mange nybygg, boligprosjektene 

gjennomført de siste årene kloss i elva. I flere av disse er det også fjernet kantvegetasjon, en 

motarbeidelse av vannforvaltningsplanen og overordnede forpliktelser. 

Gjesdalsåna og Bergebekken i øvre deler av Figgjoelva - Det er kommet bekymringsmelding fra flere 

medlemmer i Stavanger og Rogaland Jeger- og fiskerforening (SRJF). I flere år har de prøvd 

rognplanting av øyerogn av laks men nå er vannkvaliteten blitt så dårlig og det er registret hyppige 

utslipp fra jordbruket og finmateriale som medførte at all rognen døde. Dette sier noe om tilstanden 

i denne delen av Figgjoelva. Det er også registrert svært lite ungfisk. Denne delen av Figgjo har 

normalt stort potensiale som gyte- og oppvekstområde.  

Vi foreslår at det gjennomføres tiltak i Gjesdalsåna og Bergebekken:  

• Fiskeribiologisk kartlegging og elfiske inkludert vannprøvetaking vår, sommer og høst. 

• Kartlegging av utslippskilder og etablere tiltaksplan for sanering/utbedring 

Det er registrert hyppige utslipp i bekk som renner ut i Skolehølen ved Figgjo. Frivillige i SRJF har flere  

ganger varslet om dette men lite eller ingenting skjer. Utslippet er ikke diffust og det finnes en kilde. 

Kilden må lokaliseres og tiltak iverksettes.  

Vi savner også en kartlegging av punktutslipp av kloakk.  

I nedre deler av Figgjo ser vi uendret tilrenning og nedslamming av Selebekken og Skas – Heigre 

kanalen. Det må iverksettes tiltak i disse delene av vassdraget for å redusere eutrofiering. Det må 
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etableres kantvegetasjon og miljøtilstanden må forbedres. Ambisjonene må være høyere enn 

dagens! 

Totalt sett for Figgjoelva er vi svært bekymret da utviklingen i det store og hele er negativ. Dette 

etter all kartlegging og faktagrunnlag, diskusjoner og samlinger – vi må stille noen kritiske spørsmål: 

Er ambisjoner på riktig nivå, er det for mye festtaler og for lite tiltak?  Det må bli klarere og tydeligere 

hva som må til for å få redusert utslipp fra mange kilder og påvirkninger. Landbruk og kommuner 

som grenser til hovedelva har et tungt ansvar. 

Kantvegetasjon – etablering av randsoner 

Vi er bekymret over utviklingen i etablering av kantvegetasjon og randsoner i vassdrag. Dessverre går 

utviklingen i svært negativ retning. Vi er vitne til kontinuerlig rydding av kantvegetasjon i mange 

vassdrag og hyppig nydyrking helt ned til elvene og bekkene. FNF opplever at det er en sterk økning i 

søknader om nydyrking. Ved behandling av disse avdekker fylkesmannen ofte ulovlige inngrep. 

Forslag om tiltak:  

• Det må stilles tydeligere krav til grunneiere og gis pålegg om tilbakeføring/tilplanting. 

• Det er behov for finansiell stimulering og det må bli bedre informasjon om tilgjengelige 

midler (f.eks. SMIL midler?) til grunneiere og organisasjoner. 

• Søknader om nydyrking mot vassdrag som innvilges må kreve god randsone etablert mot 

vassdraget. Kravene og kvalitetene til randsonen må beskrives godt. 

• Iverksette konkrete tiltak med planting langs vassdragene. 

• Et av de verste eksemplene har vi allerede beskrevet, nemlig flomsikringen med innlagt 

sykkel og gangsti i Ålgård Sentrum og som er bygd ut i det vernede vassdraget Figgjoelva. 

Langs dette partiet finnes det nå ikke et eneste tre. Planen og skissen for tiltaket forestilte 

noe helt annet og var sterkt misvisende når en nå ser sluttresultatet. Her har Gjesdal 

kommune, NVE og Fylkesmannen en oppryddingsjobb. I tillegg er det fjernet kantvegetasjon 

foran nyoppførte boliger i venstre billedkant.   
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Foto Selebekken, i Figgjoelva vår 2019, med dyrking helt ut til bekken, utretting/kanalisering og ingen 

kantvegetasjon: 

 

 

Kloakk – Overløp 

Tre bilder fra Grannesbekken, Sola Kommune: 

 

Bildet til venstre fra november 2018 med gråvann og sterk kloakklukt og toalettpapir som renner ut i 

Hafrsfjord i Naturreservat (foto i midten). Bildet til høyre viser at det aksepteres utslipp av kloakk i 

overløp ut i Hafrsfjord, og Sola kommune oppgir at vannet inneholder tarmbakterier og bading 

frarådes. Denne typen utslipp bør fjernes. FNF og Naturvernforbundet sendte innspill til høring om ny 
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kulvert og løsning i forbindelse med bygging av nytt sykehus. Naturbaserte løsninger og overholdelse 

av vanndirektivet bør være en selvfølge. Saken er utsatt og vi ber VRM følge med. 

Kalking   

Kalking av anadrome vassdrag i Rogaland er det mest suksessrike og viktigste tiltaket for å ivareta 

villaksen i Rogaland til nå. Totalt 10 vassdrag kalkes og elvefangsten i disse utgjør > 50 % av all laks 

fisket på stang i Rogaland. Fremover er det svært viktig å sikre stabil videre finansiering og 

planlegging av nye tiltak.   

Tiltak og innspill om kalkede vassdrag: 

• Kalkingsmidlene over statsbudsjettet må videreføres på dagens nivå.  

• Det vil bli et økende etterslep på å vedlikeholde og modernisere eldre anlegg fremover  

• Kalkingsprosjekt fremover vil dreie seg mot mindre prosjekt og forbedringer i dagens drift. 

• Det må åpnes for å bruke kalkingsmidler etter kartlegging og oppdatering av faktagrunnlaget 

og føre til videre optimalisering og biotopforbedrende tiltak i vassdragene.  

• Endret strategi for innsjøkalking bør vurderes i utvalgte vassdrag og dreie bruk av 

kalkingsmidler mot anadrome vassdrag. En bør evaluere bruk og mengde av innsjøkalking i 

vann og vassdrag der dette har gitt høy tetthet og småfallen ørret.   

• Sokndalselva: Sikre fremdrift og installere de tre planlagte kalkmøllene. Sikre oppstart og 

stabil drift av anlegget. 

• Vikedalselva:  

• Laksetrapp i Vikedalselva er nå i dårlig forfatning og må vedlikeholdes og utbedres 

• Gjennomføre planlagt kartlegging av sidebekkene i Vikedalselva  

• Bjerkreimselva: Vurdere behov for kalking og nye prosjekter i øvre del av vassdraget for å 

ytterligere styrke et av de mest suksessrike kalkingsprosjektene i landet. 

Tiltak i Dirdalselva  

Det er svært positivt at et fagråd er etablert for Dirdalselva. NORCE ved Helge Skoglund gjorde en 

god flaskehalsanalyse i Dirdalsvassdraget og det er viktig at tiltak rettet mot sjøørret gjennomføres 

og sikres finansiering.  

Tiltak: 

• Fjerning av vandringshinder: Det er foreslått 3 konkrete tiltak der flere vandringshindre er 

anbefalt fjernet/utbedret i Frøylandsbekken og 2 andre bekker. Dette er viktig og 

lavkostnadstiltak og vil åpne mange kilometer for vandring og gyting av sjøaure. 

• Sikre vannføring i Litlaåna: Grus etter storflom i vassdraget i 2015 har lagt opp en grusrygg 

som tørrlegger et viktig sideløp for sjøaure og laks og hindrer oppvandring til 

Frøylandssbekken for sjøaure. En enkel rørløsning vil sikre vannføring til lav kostnad og dette 

vil åpne for lange partier med gode gyte- og oppvekstvilkår i vassdraget for laks og sjøaure.  

• Vurdere om det bør lages fiskepassasje for laks og sjøaure i Giljajuvet.  
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ANDRE INNGREP I FJELL- OG HEILANDSKAP 

Vi står overfor store inngrep langs hele kysten i form av vegbygging, bla. E-39, og vindkraftverk og de 

interne infrastrukturanleggene. Vi vil her gå nærmere inn på utfordringene med vindkraftverk da vi 

tror vannforekomstene i disse områdene har og får liten oppmerksomhet i løpet av planlegging, 

bygging og driftsfaser. Vi er redd skade er allerede gjort ved vannforekomster i Sør-Rogaland og nå 

gjelder det å begrense videre alvorlige konsekvenser.  

Vindkraftverk nevnes kun med ett ord i høringsdokumentet men bør selvsagt utdypes. Dette er de 

største inngrepene noensinne i urørt norsk natur og berører svært mange vannforekomster, myr og 

annen våtmark og grunnvann. Drikkevannskilder kan også være utsatt, noe vi også har sett i andre 

fylker. Inngrepene ved de interne anleggene involverer fyllinger, sprenginger, avrenning fra turbiner 

mm. Kommunene har gitt dispensasjon fra LNF områder til spesialområde for vindkraft men har 

ellers fått bidra lite med hvordan anlegget berører terrenget og nødvendige hensyn som må tas. Vi 

stiller spørsmål ved NVEs kontroller av anleggene og vurdering av konsekvenser for 

vannforekomstenes tilstand. På Høg-Jæren opplevde NJFF at muslingforekomster ble truet. Ved 

dette vindkraftverket var det også et vandringshinder på anleggsveien som hindret anadrom fisk sin 

oppvandring i Varhaugsåna. Det ble registrert og kartlagt i Rådgivende Biologers undersøkelse i 2018. 

Vi er redd andre alvorlige brudd på vannforskriften skjer og har skjedd i vindkraftverkene som nå er i 

ferd med å bygges. 

Fra et vannforvaltningsperspektiv er det vanskelig å forstå hvordan det kunne bli gitt konsesjon til 

Gilja vindkraftverk. Det er vanskelig å unngå inngrep i eller nær forekomstene, for ikke å snakke om 

myr og våtmark i mellom. Ved evt. endringer i detaljplan til mer moderne og større turbiner vil 

veiene måtte rettes ut og gå på tvers av enda flere sårbare områder. Vår erfaring er at veiene blir 

aldri slik som i søknad og i konsesjonsvedtak. Fra konsesjonssøknaden i 2008: 
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Vi ha lagt ved bilder fra flere andre vindkraftverk under bygging eller ferdig installert der 

vannforekomster er berørt. Disse anleggene er svære og vanskelige for frivillige, ei heller fylkesmann, 

å følge med på. NVE sine kontroller er, så vidt vi forstår fra kommunene, svært begrenset og neppe 

egnet til å hensynta økologisk tilstand i berørte forekomster.       

Dette er et tema som bør løftes til departementene. NVE skal jo forholde seg til og følge 

vanndirektivet og ikke omvendt. 

Er alle interesser av betydning ivaretatt? Er det interesser av betydning som ikke omtales? 

Finansiering  

Dette er også nevnt i kommentar til planprogrammet men utgjør også en stor utfordring for å oppnå 

målene. Vi vil her spesielt fremheve vannområdekoordinatorenes rolle. De er svært viktig for planens 

suksess men utgjør nå kun delte og midlertidige stillinger. Vannforvaltningsarbeidet er komplisert og 

krever høy og vedvarende kompetanse på tvers av flere fagområder. Koordinatoren er essensiell i 

dette arbeidet. FNF mener at alle fire vannområder trenger hver sin koordinator i 100% faste 

stillinger. I vannområder der det blir kontinuitet i arbeidet klarer også de frivillige å bli bedre 

involvert. Vi tror ikke det er mulig å nå målene uten samarbeid med organisasjoner slik som i FNF 

eller ved frivillig innsats i sektorene. Frivillighet må driftes og vannområdekoordinatorene er de som 

kjenner lokalmiljøet og har mulighet til å samarbeide med foreninger, landbruk, lokale bedrifter og 

ildsjeler. 

Vannområdekoordinatorene er essensielle for å kunne bidra til lokal medvirkning og nødvendig 

kompetanse for kommunene. Vi oppfordrer VRM til å gå i gang allerede nå med å sørge for 

fullfinansiering av 100% faste stillinger for alle fire vannområder slik at de er klare til å bidra allerede 

ved utarbeiding av planen og tiltaksprogrammet. 

---- 

FNF Rogaland vil gjerne bidra videre med innspill til planen og tiltaksprogram. Selv om arbeidet er 

komplisert og ikke alltid lett å forstå for vanlige folk og frivillige i våre foreninger, tror vi at videre 

mobilisering lokalt kan inspirere i flere kommuner.  

Denne høringsuttalelsen er et samarbeid på tvers av flere organisasjoner. Saksarbeidet har primært 

vært utført av frivillige medlemmer i Naturvernforbundet i Rogaland og NJFF Rogaland i samarbeid 

med FNF koordinator. Andre organisasjoner har også kommet med innspill og satser på å bidra videre 

i arbeidet med planen. 

 

Med vennlig hilsen 

for styret I FNF Rogaland 

 

Knut Ståle Eriksen  Kjetil Nilsen    Emily L. Halvorsen 

NJFF Rogaland                               Naturvernforbundet I Rogaland  Koordinator, FNF Rogaland 
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Vedlegg: Bilder fra vindkraftanlegg i Sør-Rogaland 

 

Kopi: 

Fylkesmannen I Rogaland 

Miljødirektoratet 

Norsk Friluftsliv 

SABIMA v. vannkoordinatorene 

FNF Rogaland styre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland består av regionale ledd og større 

organisasjoner med medlemskap på tvers av flere kommuner og med virke og interesser over 

store områder. Organisasjonene representerer allmenne natur- og friluftslivsinteresser av 

stor betydning for folkehelse, naturmangfold, landskap og opplevelse.  
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Vedlegg: 

Bilder og illustrasjoner fra vindkraftanlegg. Fotografier ved Sveinulf Vågene 

Bjerkreim vindkraftverk – detaljplan kart – anlegg ved og i vannforsyning 

 

Fra Tellenes – 40 m høy fylling og minst 70 m bredt - som berører vannforekomst:
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Også fra Tellenes, veifylling krysser og blokkerer  

 

Og en til fra samme anlegg 
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Fra Bjerkreim: 

 


