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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner. I Rogaland representerer organisasjonene ca.  
50 000 medlemskap og nesten 500 årsverk frivillig arbeid.  19 er med: Stavanger Turistforening, Haugesund Turistforening, Norges Jeger 
og Fiskerforbund–Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, 
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland 
Orienteringskrets, Stavanger Kajakklub, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Stavanger Rugier Ro og Råseillag, Gandsfjord 
Seilforening og friluftsrådene; Ryfylke, Dalane, Jæren, og Vest. FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora, FNF 
Stavanger og FNF Haugalandet. 
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Vannregionmyndigheten for Vannregion Rogaland 
firmapost@rogfk.no  
 
 
Stavanger,  19. januar, 2015    
 

Høringsuttalelse til Regional vannforvaltningsplan og Regionalt tiltaksprogram for 
Vannregion Rogaland 2016 - 2021 
 

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland (FNF) er svært positiv til oppfølgingen av den norske 
vannforskriften og målsetninger om å forbedre vannmiljøet i Rogaland. Arbeidet som 
vannregionmyndigheten (VRM) har lagt ned er betydelig og vi har fått et godt inntrykk av en dedikert, 
kompetent, åpen og inkluderende prosjektgruppe. Vi ser fram til å bidra videre med å representere 
allmenne brukerinteresser og naturens egenverdi i de kommende planperiodene.  

Blant FNF organisasjonene har NJFF Rogaland vært toneangivende og stått for mye av innholdet i denne 
uttalelsen. Høringsuttalelsen bærer preg av dette og reflekterer ikke sterkt nok betydningen av 
vannforvaltningsarbeidet for friluftsliv og naturopplevelse i denne omgang. I denne uttalelsen legger vi 
vekt på lokalkjennskap som vi tror kan være av stor betydning for det videre arbeidet på vannområdenivå 
og i de enkelte kommunene. Vi gir her innspill både til planen og til tiltaksprogrammet.  

Flere jeger- og fiskerforeninger har bidratt med lokalkunnskap og andre FNF organisasjoner har vært delvis 
involvert i arbeidet. Disse er Haugesund Turistforening, Haugesund Kajakklubb, og Norsk Botanisk Forening 
Rogalandsavdeling. Følgende støtter også opp om høringsuttalelsen: Norges Speiderforbund Vesterlen 
krets, Stavanger Kajakklubb og Gandsfjord Seilforening. I tillegg har vi konsultert Ryfylke friluftsråd om 
forsøpling i marine områder og Naturvernforbundet i Strand har bidratt med detaljer om verdifull 
vassdragsnatur i Ryfylke.  

 
FNF Rogalands hovedanbefalinger 

1 Styrke og øke finansieringen av vannforvaltningsarbeidet for å:  
- Styrke kunnskapsgrunnlaget slik at VRM kan sette ambisiøse miljømål og strategier og videre 
omsette disse i konkrete tiltak. 
- En fulltids koordinator for hvert vannområde i Rogaland 

https://forumfornaturogfriluftsliv.sharepoint.com/sites/FNF/Users/Emily/AppData/Emily/AppData/AppData/Emily/AppData/AppData/AppData/Local/AppData/Documents%20and%20Settings/Emily/Local%20Settings/Temp/www.fnf-nett.no/rogaland
mailto:firmapost@rogfk.no
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- Forbedre Vann-nett, både teknisk løsning og innhold 
- Sørge for at formidling, budsjetteres for større og svært synlige eller potensielt konfliktfylte tiltak 
der folk ferdes 

2 Behov for prioritering av tiltak og økt ambisjonsnivå  

FNF Rogaland ønsker en tydeliggjøring av prioriteringene i vannforvaltningsarbeidet denne 
planfasen og foreslår følgende hovedprioriteringer og utvalgte vassdrag for tiltak: 

Vannkraft, herunder vilkårsrevisjon: Ullaelva og Årdalselva er de to viktigste vassdragene og vi 
anbefaler at prioriteringen endres til 1.1 for Ullaelva. I tillegg må spesiell fokus rettes mot, 
Suldalslågen, Figgjo, Dirdal/Frafjord/Espedal, og en rekke småkraftverk 

Lakselus og rømming: Årdalselva, Vikedalselva, Suldalslågen, Figgjo, Bjerkreim, Ryfylke 

Habitatforbedrende tiltak: Mange små tiltak har veldig god effekt og er svært kostnadseffektive, 
pr. erfaringer gjort bla. i Årdalselva og Frafjordelva  

Forebygging – vi har inkludert en opplisting av områder og strekninger som vi mener trenger ekstra 
beskyttelse der forebygging vil sørge for å bevare svært god og god økologisk tilstand - de fleste er i 
Ryfylke 

Marine områder: Samløpet Høgsfjorden - Lysefjorden 

Figgjovassdraget: 
Vi foreslår at VRM bygger videre på det gode arbeidet under pilotfasen og velger Figgjovassdraget 
som et mønsterprosjekt med mer ambisiøse målsettinger. Vassdraget har alle tenkelige 
påvirkninger og vil spille en hovedrolle i ny sentrumsplanlegging. Figgjo vil kunne gi mer enn 
erfaring og måloppnåelse, den vil også kunne bli en ambassadør for hele arbeidet og vise til vinn-
vinn erfaringer med investeringene. 

3 Kost / nytte og verdien av tiltak 

Vi etterlyser metodikk for estimering av kostnad vs. nytteverdi over tid, sumvirkninger, og at det 
inkluderes estimat for mulighetskostnaden ved å ikke foreta noe. Vi etterlyser også metodikk for å 
estimere verdien av at kyst- og vassdragsforekomster forblir intakte og beholder god eller svært 
god økologisk tilstand og inkludere dette som krav i utredninger der inngrep kan ha konsekvenser 
for miljøtilstanden. 

4 Medvirkning 

FNF-Rogaland etterlyser en plan for hvordan VRM tenker å tilrettelegge for medvirkning i de 
kommende årene. Vi ønsker gjerne å bidra i en eventuell utarbeidelse av en slik plan og ser på dette 
som en god anledning til konstruktivt samarbeid med VRM. Aktuelle tiltak for å oppnå bedre 
medvirkning kan blant annet være: 

• Ansette prosjektledere for hvert vannområde 

• Heldags samlinger på tvers av sektorer og brukerinteresser 

• Prosjektlederne stiller på møter hos organisasjonene 
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Planen 

Vannforvaltningsplanen for vannregion Rogaland er i vårt syn et relativt godt utgangspunkt for det videre 
arbeidet med å beskytte og forbedre vannmiljøet i Rogaland. For øvrig ser vi også en god del 
forbedringspunkter, noe vi også har inntrykk av at VRM anerkjenner. Vi er enige med mange av 
konklusjonene men ser at prioritering av tiltak, med noen unntak, mangler pr. forekomst.  Verdien av 
planen vil først manifesteres ved igangsetting av tiltakene og da må det ikke være i tvil om hvor og når en 
starter.  Selv om korrekt klassifisering vil ta tid bør ikke dette medføre utsettelse av tiltak. Tiltakene som vi 
foreslår bør uansett utføres og kan gjøres parallelt med videre undersøkelser og overvåking. 

 Det påpekes at det er et sterkt behov for mer kunnskap med bedre pålitelighetsgrad i alle vannområder 
foruten Jæren vannområde.  Når kunnskapsgrunnlaget har så store mangler og usikkerheten er så høy, sier 
det seg selv at det er vanskelig å definere miljømål og eventuelle behov for tiltak. Det har derfor ingen 
hensikt å kommentere klassifiseringen av økologiske tilstand for alle de enkelte forekomstene i de tre 
vannområdene. Dette er heller ikke praktisk mulig for frivillige lag og foreninger. Organisasjonene kan 
bidra med nyttig lokal informasjon og faglig ekspertise på egne premisser. Det må være opp til VRM og 
Miljødirektoratet å sørge for at informasjonen blir brukt og at videre nødvendig kunnskap skaffes til veie 
for korrekt klassifisering.   

Inntrykket så langt er at påvirkninger er sterkt undervurdert spesielt i kystforekomstene. For flere av 
forekomstene er det direkte fakta feil i planen og tiltaksprogrammet. Vi er også i tvil om de foreslåtte 
tiltakene vil ha den nødvendige effekten og foreslår mer ambisiøse tilnærminger. 

Det er klart behov for mer kunnskap som er i tråd med kravene i vannforskriften, men en bør ikke utsette 
eller nedprioritere tiltak av den grunn. Kommuner og sektormyndigheter må bruke eksisterende kunnskap, 
også den ekspertise som ikke er innhentet pr. vannforskriften, for å identifisere tiltak. Praktisk, førstehånds 
erfaring fra f.eks. en ornitolog, fisker, eller kommunal naturforvalter må kunne brukes når en vet at 
påvirkningene eksisterer. Mangel på systematisk overvåking må ikke kunne brukes som grunn til ikke å 
gjøre noe. F.eks. finnes det utsatt gjedde i et vann trenger en ikke å undersøke dette først. Slik kunnskap 
bør også kunne legges inn i vann-nett.no og vil da kunne være til stor hjelp for lokal forvaltning. 

Generelt kan vi si at forebygging, behov for tilsyn og oppfølging får for lite oppmerksomhet. F.eks. brudd 
på konsesjonsvilkår får få eller ingen konsekvenser. Tiltak mot flom og overvannshåndtering følger ofte 
gamle mønstre og viser stedvis manglende kunnskap om effektiv, miljøvennlig design og forvaltning. Det 
må f.eks. bli slutt på innsnevring av elver og hogst av kantvegetasjon. Dette er spesielt et problem i Ryfylke 
men også andre steder. 

 

Tiltaksprogrammet 

Det er vanskelig å svare konkret på spørsmålene i følgebrevet til planutkastet uten å ta for seg hver enkelt 
vannforekomst. Vi vil prøve å forenkle prosessen ved å påpeke de forekomstene vi mener bør få 
førsteprioritet og tar for oss de viktigste temaene/utfordringene og foreslå hvilke tiltak som bør foretas og 
hvorfor. Tabellene viser forekomstene vi mener er viktigst å starte med, også en som fremhever 
forebygging for å bevare noen av de mest sensitive og vakre områdene. Organisasjonenes felterfaringer og 
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observasjoner brukes som grunnlag for anbefalinger men bør også være springbrett for mere systematiske 
kartlegginger ved VRM.  Mange av tiltakene er svært rimelige og kan settes i gang raskt. Tiltakene har 
betydning ikke bare for den økologiske tilstanden i selve vannforekomsten men vil oftest også bidra til økt 
friluftslivsaktivitet og en rikere naturopplevelse av stor betydning for folkehelse, nærmiljø og besøkende.  
 

 
Vannkraft og revisjoner 
 

• Minstevannføring og behov for moderne miljøvilkår 

 
Vi har store utfordringer knyttet til vassdrag som er regulerte uten et eneste vilkår for å ta vare på 
miljøet. Vi har også et utall kraftverk som ikke krevde konsesjon og som er av stor negativ konsekvens for 
den økologiske tilstanden. Revisjoner av konsesjoner bør foretas snarest med mål om å følge på med alle 
andre vassdrag der konsesjonsvilkårene følger gammeldagse regimer som ikke lenger aksepteres innenfor 
direktivet. 30 års perioden må falle bort og revisjoner må følge vanndirektivets plansyklus.  

 

Referanse: Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022, Nasjonal gjennomgang og forslag til 

prioritering, NVE.  Vi er uenig i prioriteringen i denne evalueringen og vil foreslå følgende endringer i 

kategori 1.1  høy prioritet: 

 

• Årdalselva 1.1 

• Ullaelva 1.1  

• Ogna 1.1  

• Flørli 1.2  

• Stølselva 1.2 

• Hellelandsvassdraget 1.2 

Vi er overrasket over at Ullaelva er klassifisert i kategori 1.2 og er prioritert lavere enn Flørli. Ulla hadde en 
unik storlaksstamme i nasjonal målestokk før reguleringen. Ulla-Førre reguleringen er en av de verste 
reguleringene i Rogaland, til dels svært stygg med svært lav vannføring i lange perioder av året. I 
verdi/påvirkning har Ulla vesentlig større verdi enn Flørlivassdraget og i vår mening mye høyere enn Ogna 
vassdraget. I tillegg er det mulig å utnytte minstevannføringen i nytt kraftprosjekt og dermed redusere 
anslått krafttap signifikant. I tillegg vil det anslåtte kraft tapet i forhold til det totale produksjonen i Ulla 
Førre være mindre enn 0,2 promille. Her savner vi ambisjoner og vilje. Det er i Årdalselva og Ullaelva vi vil 
ha mest effekt av minstevannføring. 
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Foto fra Ulla ved 

ulike vannføringer i 2006 (Svein Dam Elnan)  
 

Vi vil og påpeke at Miljødirektoratet har gitt pålegg til Statkraft om å gjennomføre biologiske undersøkelser 
i Ullaelva og Førreelva(Rådgivende Biologer utfører)  
 
 

• Småkraft – mini / mikrokraftverk 

Minstevannføring - Det er observert flere tilfeller der minstevannføringskrav ikke overholdes og NVE sine 
tilsyn har dokumentert en praksis som må endres. I Hjelmeland kommune har det i lange perioder ikke 
vært minstevannføring i Nessaåna. Til tider har vassdraget vært helt tørrlagt. Det er et mindre 
minikraftverk som er en kort bekk som holder sjøørret. Fra utløp kraftverk til utos er det normal 
vannføring.  
 
Det er og bekymringsfullt at det gis flere tillatelser til småkraftverk i mindre bekker med sjøørret der 
kravene er syltynne, inkludert forenklet saksbehandling med lave krav til utbyggere og liten verifisering av 
naturtilstanden i vassdraget. Dette er en situasjon som NVE må rydde opp i. Der det fortsatt er anadrome 
bestander må det må være krav om full biologisk evaluering før utbygging i vassdrag som renner ut i sjø. 
Dette er helt nødvendig for å stanse de raskt minkende bestandene av sjøaure. 
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Oppdrettsnæringen 
 
Om eller hvordan, de biologiske påvirkningsfaktorene fra fiskeoppdrett skal inkluderes i vannforskriften er 
et såkalt uavklart spørsmål. At oppdrettsnæringens interesser går foran miljøtiltak for å ta vare på våre 
unike villaksstammer er helt uakseptabelt. Det er også helt klart i strid med regjeringens egen villaks-
politikk. 

Vi er kjent med de nasjonale føringene om at påvirkninger fra oppdrett ikke skal tas med i 
karakteriseringen i denne planfasen. Vi mener at en utelatelse av temaet svekker hele planen og kan i 
verste fall føre til at andre sektorer også ber seg spesialbehandlet. Hvorfor skal f.eks. landbruket som for 
det meste består av relativt små bedrifter måtte ta hensyn når store, pengesterke forurensere i 
fiskeindustrien slipper fri? I den nasjonale høringen om vekst i norsk ørret og lakseoppdrett påpeker nå 
også Regjeringen behovet for å oppnå bærekraftig produksjon før en i det hele tatt vurderer videre vekst i 
næringen. 
 
Lakselus, rømming, sykdom, forurensing av fjordsystemer og påvirkninger fra settefiskanlegg er de største 
truslene i Rogaland. Følgende er en oppsummering av problematikken og hvorfor dette er av stor 
betydning for miljøtilstanden i kyst, fjord og elveforekomster og med en stadig økende biomasse vil ikke 
disse påvirkningsfaktorene reduseres: 
 

• Lakselus 

Det er solid dokumentasjon på den negative effekten lakselus har på sjøørret og laksesmolt. 

Rapportene er mange. Oppdrettsnæringen har store utfordringer med resistensutvikling spesielt på 

Vestlandet og sliter med øye verdier i mange regioner i landet.  Dette poengterer viktigheten av at 

oppdrettsvirksomheten dekkes av vanndirektivet Utslipp av parasitter med negativ effekt på 

anadrome bestander er ikke bærekraftig forvaltning av norsk natur. Følgende er linker til flere 

rapporter som klart viser effektene fra oppdrettsnæringen.  

 
NINA rapport som dokumenterer lakseluspåvirkningen på sjøørret:  
http://forskning.no/2014/10/slar-alarm-sjoorreten 
 
Havforskningsinstituttet sin rapport . Risikovurdering av norsk oppdrett: 
http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/risikovurdering_miljovirkninger_av_norsk_f
iskeoppdrett/nb-no 
 
link til Havforskingsinstituttet sin rapport til Mattilsynet 2014 :  
http://www.imr.no/filarkiv/2014/12/lakselusrapport_sluttrapportmt_2014_.pdf/nb-no 

 
Det er påvist 100 % prevalens med lus på alle sjøørret på alle tre stasjonene i Uke 26 2014 i 
Rogaland. Dette viser klart den massive negative effekten oppdrettsnæringen har på villfisk i 
Ryfylkebassenget.  
 
 

http://forskning.no/2014/10/slar-alarm-sjoorreten
http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/risikovurdering_miljovirkninger_av_norsk_fiskeoppdrett/nb-no
http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/risikovurdering_miljovirkninger_av_norsk_fiskeoppdrett/nb-no
http://www.imr.no/filarkiv/2014/12/lakselusrapport_sluttrapportmt_2014_.pdf/nb-no
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• Rømming  

I 2014 er det registrert økende mengde rømminger både i antall hendelser og i antall fisk som 
rømmer. Den negative trenden har fortsatt i 2015 under orkanen NINA som tydelig demonstrerte 
store svakheter i mange anlegg. Spesielt bekymringsfullt er rømming av regnbueørret som er en 
fremmed art og som er uønsket i norsk natur.   

 

• Sykdommer  

Det er registrert 124 tilfeller av pancras disease i Norge i 2014, herav 24 tilfeller i Rogaland. Dette er 

ny rekord. I tillegg er det nye ILA, HSMB tilfeller og i den senere tid også spredning av 

amøbegjellesykdom, AGD. Dette er en beskrivelse av spredning av parasitter fra anlegg til andre 

anlegg og en risiko for å smitte ville bestander. Disse svært alvorlige påvirkningene må medføre at 

næringen er klart underlagt Norges forpliktelser iht. vanndirektivet og bør inkluderes i 

vannforvaltningsarbeidet snarest. 
 

• Settefiskanlegg 

Mange vassdrag har signifikant uttak av vann til produksjon av laksesmolt og regnbuesmolt til 
oppdrettsanlegg. Det er ved mange anlegg observert mange brudd på minstevannføringsregimet 
som ikke overholdes og HRV/LRV blir ikke respektert. Eksempel på dette er Fister Smolt som tar 
vann fra Hetlandsvannet. 
 

 
Foto fra Fisteråna 
 

Det er og registrert ved mange anledninger og dokumentert med elektrofiske laksesmolt som er 
rømt fra oppdrettsanleggene og ved Nordalsåna ved Erfjord Stamfiskanlegg i Erfjord er det i 
perioder observert mye rømt oppdrettslaks. Det er nå krav om doble siler i alle anlegg. I Suldal er 
det nylig gjennomført et større fysisk inngrep i form av gravearbeider og fjerning av kantvegetasjon 
langs Saelva som renner ut fra Grytevatn. Inngrepet medfører stor naturødeleggelse samt danning 
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av et vandringshinder. Sølvfisk har konsesjon til å regulering og vannuttak fra Grytevatn, men  har 
ikke konsesjon til å sperre for fiskens frie gang i vassdraget. Tilsvarende i Fisteråna er det , 
vandringshinder som hindrer laks og aure å vandre i vassdraget som og har en bestand av 
elvemusling. Med referanse til lov om laks og innlandsfisk § 35 (Fylkesmannen forvalter lov om laks 
og innlandsfisk).  
 

§ 35.Friløp, midtstrømslinje. 
Det er forbudt å stenge helt for fiskens frie gang uten konsesjon etter vannressursloven….. 

 
Foto fra Saelva som viser tunge fysiske inngrep og fjerning av kantvegetasjon 
 
Det må derfor bli full karakterisering og gjennomgang av alle vassdrag som benyttes som vannkilde 
til settefiskanlegg, samt påse at konsesjonsbetingelsene overholdes og at lovverket følges. Dette er 
svært sårbare vannforekomster da flere av dem er i sjøørret-vassdrag  som er ytterligere belastet 
med massiv påvirkning av lakselus, spesielt i Ryfylke.  

 
Vassdragsspesifikke tiltak 

Følgende er tabeller over vannforekomster som vi mener bør prioriteres  og noen av verdiene som disse 
representerer. Vi har ikke like detaljert oversikt for alle vannområdene men viser med dette noe av det 
som er svært viktig for friluftsliv og naturopplevelse i tillegg til betydning for naturmangfold. 
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Naturopplevelse og friluftslivsverdier er så vidt nevnt i planen og bør vies mye mer oppmerksomhet. Her 
indikerer vi noe av det som bør adresseres i tillegg til fiskeinteressene som er i fokus i denne omgang. 
 

Jæren: 
 
Vannforekomst Påvirkning - 

trussel 
Tiltak  Verdi av forekomst og formål med 

tiltak 
Figgjoelva Anadromt og i tillegg 

vernet vassdrag 
 

Tiltak mot følgende – se også neste 
tabell: 
Utslipp av privat kloakk; Figgjo og 
Grudevann. Avrenning, Foss Eikeland 
Sandtak. Tilgroing av Vannett, 
Vannpest og Gress. Kraftverk Ålgård, 
Rist defekt og smolt går rett i 
turbinene. 

Levedyktig laksestamme. 

Stokkalandsvassdrag Fremmede fiskearter, 
Sørv. Avrenning fra 
infrastruktur. 

Utfisking av Sørv. Lavterskel tilbud for sportsfiske, Barn og 
ungdom. 

Bråsteinvassdrag Fremmede fiskearter, 
Sørv. Avrenning fra 
infrastruktur. 

Utfisking av Sørv. Lavterskel tilbud for sportsfiske, Barn og 
ungdom. 

Lille Stokkavann Fremmede fiskearter, 
Sørv. Forurensning av 
Alger. Egen 
ørretstamme. 

Utfisking av Sørv. Oppfølging/måling 
økologisk tilstand. 

Naturmangfold 

Store Stokkavann Fremmede fiskearter, 
Sørv. Forurensning av 
Alger.  

Utfisking av Sørv. Oppfølging/måling 
økologisk tilstand. 

Lavterskel tilbud for sportsfiske, Barn og 
ungdom. Fritid/kulturelt mangfold i 
populært turområde. 

Hålandsvannet Fremmede fiskearter, 
Sørv. Forurensning av 
Alger.  

Utfisking av Sørv. Oppfølging/måling 
kjemisk og økologisk tilstand. Fortsette 
utsetting av fisk. 

Lavterskel tilbud for sportsfiske, Barn og 
ungdom. Fritid/kulturelt mangfold i 
populært turområde. 

Sikvalandsvatnet 
 

Vann øverst i 
Håvasdraget. 
Forekomst av Ål. 
Småfallen ørret. Surt 
(?) 

Utfisking småørret – f.eks. i samarbeid 
m. SRJF. Oppfølging/måling kjemisk og 
økologisk tilstand. Kalking(?) 

Sikre levedyktige stedegne bestander og 
rødlistet art både for naturmangfold og 
friluftslivsverdier 

Tilførselsbekker 
Høgsfjord 
(0242011201-C) 

Gytebekker for 
sjøørret, 
Tilgroing og 
vandringshinder 

Opprydding Fiskbar sjøørret 

Ogna  Kalking  Oppgradering av eldre utstyr i 
anlegget, bl.a behov for ny motor. 

Sikre stabil drift av kalkingsanlegg 

Ogna  Elvemusling  Kartlegging av bestand av elvemusling Elvemusling observert på Ueland 

Ogna  Eutrofering,Landbruk Kartlegge utslipp av Nitrogen og 
gjødsel fra Ognedalsområdet 

Forbedring av vannkvalitet 

Ogna  Utslipp, overløp Kartlegge lokale punktutslipp i 
vassdraget, ved jernbanen og Lindtjørn. 

Forbedring av vannkvalitet 

Figgjoelva  Minstevannføring Minstevannføringskrav må innføres for 
å sikre vann i laksetrappen ved Ålgård 

Levedyktig laksestamme i nasjonalt 
laksevassdrag 

Figgjoelva  Død laksesmolt ved 
kraftverk i Figgjo  

Referanse til rapport fra UNI Miljø med 
anbefalte tiltak.  

Levedyktig laksestamme i nasjonalt 
laksevassdrag 

Figgjoelva  Oppvandringshinder Vandringshinder ved dam, nedstrøms 
Ålgård må fjernes 

Laksens frie vandring. 

Figgjoelva Kartlegging. Hele vassdraget må boniteres i sin 
helhet.  

Øke faktagrunnlaget, ta riktige 
beslutninger og iverksette tiltak. 

Figgjoelva Kloakkutslipp Kartlegge samtlige kloakkutslipp i Forbedret vannkvalitet 
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vassdraget. 

Figgjoelva Kloakkutslipp  Tiltak for å fjerne kjent, kartlagt 
punktutslipp v Ålgård.  

Forbedret vannkvalitet  

Figgjoelva Vandringshinder  Laksesmolt blir fanget i kanaler i det 
nedlagte regnbueoppdrettsanlegget 
ved Skjæveland ve smoltutvandring, 
dette må utbedres. 

 
Utvandring av laksesmolt, Styret 
laksestamme. 

Figgjoelva Kantvegetasjon Mange strekniner av vassdraget 
mangler kantvegtasjon, etablere 
randsoner  

Styrket laksestamme, forbedret biotop, 
redusert eutorfering og forbedret 
vannkvalitet. 

Figgjoelva Biotopforbedrende 
tiltak  

Mange partier er kanalisert og har 
stereotyp biotop, som bør utbedres 
med steingrupper, kantvegetsjo, 
gytegrusutlegg, etablere skjul og 
reetablere biotoper i vassdraget  

Biotop, Biologisk mangfold. 

Fuglestadåna Fremmede Arter, 
vasspest  

Hindre spredning og sanering av 
vasspest, vasspest og registrert 
nedstrøms bjorvannet 

Hindre spredning til andre jærvassdrag 

Fuglestadåna Eutrofering fra 
landbruket 

Økt algeoppblomstrng i Bjorvannet 
registrert,  

 

Fuglestadåna Kloakkutslipp Kartlegge samtlige kloakkutslipp i 
vassdraget. 

Forbedret vannkvalitet 

Fuglestadåna Elvemusling  Kartlegging av utbredelse av 
elvemusling  

Observert ved Åsane 

Fuglestadåna Faktagrunnlaget  Vassdraget bør boniteres m.h.p 
kartlegging av gyteområder, 
elvesubstrat, kantvegetasjon, mulige 
tiltak, elvemusling. 

 

Håelva  Eutrofering fra 
landbruket  

Tiltaksplan bør bygge på arbeide fra 
Figgjoelva  

Forbedret vannkvalitet  

Håelva Flotgras, begroiing Gressklipping av Flotgras, 
elveeigarlaget har kjøpt ny 
klippemaskin/båt, evaluere effekt og gi 
ytterligere støtte om effektivt.  

Forbedret strømregime, flomsikring, 
forbedret oppvandring av laks.  

Håelva Fremmede arter, Sørv Kartlegge utbredelse av sørv i 
Taksdalsvannet 

Det er registrert fangst av individ i 
Taksdalsvannet. 

Håelva Industriutslipp, 
Kommunalt overløp 

Dimensjonering av overløp, sikre mot 
industriutslipp, 2 store tilfeller av 
massiv fiskedød registrert i vassdraget 
som følge av tidligere utslipp.   

Forbedret vannkvalitet 

Håelva Faktagrunnlaget  Håelva bør boniteres, gyteområder og 
elvemusling må kartlegges. 

Forbedret faktagrunnlag i vassdraget. 

Kvassheimsåna  Elvemusling  Kartlegge utbredelse, stor flaum somer 
2014 kan ha skadet populasjoner, nye 
bestander registrert ved Aniksdal ? 

 

Kvassheimsåna  Faktagrunnlaget Bonitering av vassdarget med spesiell 
vekt på gyteområder og elvemusling. 
Evaluere flomskder i vassdraget etter 
flom i 2014. 

 

Kvassheimsåna  Kloakkutslipp Kartlegging og sanering av mulige 
kloakkutslipp i flere deler av 
vassdraget, ved Haugland fra mindre 
bekker og fra byggefelt ved 
Stokkelandsmarks der overløp går ut i 
åna ? 

Forbedret vannkvalitet 

Nordre Varhaugsåna  Vandringshinder  Fjerning av vandringshindre for laks og 
sjøaure ved Høgjæren vindkraft sitt 
annlegg.  3 rør hindrer laksens frie 
vandring 

Laksens frie vandring, styrket laksestamme.  
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Nordre Varhaugsåna Kommunalt overløp  Evaluere om dette er dimensjonert, en 
rekke tilfeller med overløp til 
vassdraget  

Forbedret vannkvalitet.  

Søndre Varhaugsåna Biotopforbedrende 
tiltak  

Habitatkartlegging og elektrofiske, 
mulig Bekkerehabilitering av 
Reiestadbekken, bra 
produskjonspotensiale for lakse og 
aure smolt.  

Styrket aure og laksestamme. 

Søndre Varhaugsåna Elvemusling  Kartlegge utbredelse, tilstand ukjent ?   

Nordre Varhaugsåna  Elvemusling  Kartlegge bestand.   

 

Haugalandet 
 
Vannforekomst Påvirkning - 

trussel 
Tiltak  Verdi av forekomst og formål med 

tiltak 
Løkavatnet 
 

Gjedde Utfisking – f.eks. i samarbeid m. HOJFF Sikre levedyktige stedegne bestander både 
for naturmangfold og friluftslivsverdier 

Aksnesvatnet + hele 
vassdraget 

Tilgroing i hele 
vassdraget 

Utrensking + gyteforbedring – allerede 
utredet av HOJFF + rapport sendt til 
Karmøy + Haugesund kommuner 

Sørge for at sjøauren overlever med gode 
bestander 

Førresfjorden inkl. 
Bøvågen, 
 

Utslipp fra SAR 
Gismarvik 

Overvåking Beskytte natur- og friluftslivskvalitetene – 
padling, bading, fisking osv. 
Unngå forurensing av dyptgående fisk – 
lange, brosme, kveite osv.-  
 

 
Haugavågen, 
Karmøy 
 

Beskyttet terskelfjord 
med usikker tilstand – 
mye avrenning fra 
landbruk 

 Bedre miljøtilstanden og områdets verdi 
for friluftsliv.  
Veldig spesiell forekomst, beskyttet og 
viktig for friluftsliv – padling, roing, 
skoleklasser, m.fl. 

 
Tonesvatnet 

Vasspest Overvåking/skilting om 
spredningsfare/eventuelle mulige tiltak 
for å fjerne vasspesten 

Hindre spredning av vasspest 

 
Kvaladalselvå/Uradals
vannet 

Tilgroing etter 
senking av vannspeil 

Fjerning av siv mv. Forbedre 
gryteforholdene for ørret 

Økning av bestand av anadrome arter 

Kvalavassdraget – 
hele 

Øke atkomst til elva Krattrydding langs elva. Skilting på flere 
språk om fiskeregler mv. 

Vil gi allmennheten bedre tilgang til fiske 
og vedre muligheter for fiskeoppsyn. 
Mange ‘nye’ landsmenn kjenner ikke 
fiskeregler i Norge. 

Alle fiskevann i 
Haugesund 
 

 Tydelig skilting på flere språk mht 
fiskeregler mv. 

Hjelpe utenlandske fiskere til å sette seg 
inn i regler for fiske 

Grindafjorden 
(Skjoldafjorden) 

Bedre 
gytemulighetene for 
sjøørret rundt fjorden 

Påse at gytebekker ikke gror 
til/kontrollere fjorden for utslipp av 
forurensende aktivitet 

Grindefjorden har muligens de beste 
forhold for sjøørret i hele Nord-Rogaland. 
En brakkvannsfjord uten forurensing av 
lakselus pt. 

Vatsvannet Forhindre at garnfiske 
og ulovlig fiske i 
vassdraget truer 
bestanden av laks og 
sjøørret 

Fiskeoppsyn og regulering av fiske etter 
laks og sjøørret i hele vassdraget. 
Skilting med opplysning om fiskeregler 
på flere språk. 

Bedre bestanden av anadrome arter og 
hindre ulovlig fiske som en er kjent med 
har funnet sted i mange år. 
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Ryfylke: 
 
Vannforekomst Påvirkning - 

trussel 
Tiltak  Verdi av forekomst og formål med 

tiltak 
Frafjordelva Anadromt vassdrag, 

Surt 
Kalking Levedyktig laksestamme 

Espedalselva Anadromt vassdrag, 
Surt 

Kalking Levedyktig laksestamme 

Tjodanpollen (031-
25626-L) 

MSM foreslått i 
Regional plan, men 
vannet er fullt av 
(småfallen) 
kondisjonssterk ørret 

Vannet overvåkes og tidligere tiltak 
(kalking? og/eller utsetting?) 
videreføres. 

Attraktivt og tilgjengelig, beliggenhet kort 
fra bilvei, vann med bitevillig fisk for barn 
og ungdom 

Våre forslag om tiltak og prioritering i Ryfylke er ellers knyttet bla. til revisjoner, minstevannføring og 
forebygging.  
 

Dalane: 
Eigersund Jeger- og Fiskerforening har sendt egen uttalelse vedr. prioritering av tiltak i Dalana 
Vannområde. Tiltakene gjelder først og fremst kraftverk i Hellelandselva. 

 
Figgjoelva – et mønsterprosjekt  

Vi foreslår at VMR velger dette, et av våre viktigste vassdrag, som et mønsterprosjekt og bygger videre på 
arbeidet fra pilotperioden. Til tross for at Figgjoelva er vernet har vassdraget alle tenkelige påvirkninger og 
problemer med påvirkninger fra blant annet vannkraft, industri, urbanisering, kloakkutslipp, 
eutrofiering/gjengroing, og mer.  Kommunen har nå et forslag om sentrumsplanlegging på plass som har 
mange interessante forslag som involverer elva. Ved å bruke Figgjo som et eksempel og som en første 
storsatsing i vannforvaltningsarbeidet vil vi kunne oppnå ikke bare å nå miljømålene, men også kunne heve 
befolkningens kunnskap om vannforvaltning på en måte vi ikke vil klare ved enkelttiltak spredt rundt om i 
vannregionen. Andre viktige tiltak som ikke lar vente må selvsagt også følges opp parallelt. Men, Figgjo vil 
kunne gi mer enn erfaring og måloppnåelse, den vil også kunne bli en ambassadør for hele arbeidet og vise 
til vinn-vinn erfaringer med investeringene. 

 
Tematikk, trusler og tiltak i Figgjoelva: 

Figgjoelva ble bonitert og gyteområdene ble kartlagt i fra Ålgård til Grudavannet. Denne undersøkelsen er 
et godt eksempel og viser muligheten ved karakterisering av et vassdrag og hvilke forhold som kan 
kartlegges – og hvilke tiltak som kan gjennomføres. Nedenfor er et sammendrag fra rapporten + foreslåtte 
tiltak: ‘Kartlegging av gyteforhold på elvestrekningen Edlandsvatnet – Grudavatnet i Figgjo’ fra UNI Miljø. 
Oppdragsgiver er elveeierlaget i Figgjo finansiert av fiskefondsmidler.  
 
SAMMENDRAG:  
Våren 2014 ble det foretatte en kartlegging av gyteområder for laks og sjøaure i Figgjoelva fra 
Edlandsvatnet til Grudavatnet. Totalt sett er gyteforholdene i Figgjo middels til gode. Det ble funnet gode 
gyteforhold flere steder langs hele den undersøkte strekningen, men det er også flere elvestrekninger med 
lite gytemuligheter. Elvebunnen er stedvis tydelig preget av begroing og innslag av finsediment, som følge 
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av avrenning fra landbruk og industri. Til tross for dette synes substratforholdene på de eksisterende 
gyteområdene å være tilfredsstillende og det ble funnet normalt god eggoverlevelse i prøvetatte 
gytegroper. Innslaget av finsediment og begroing tiltok nedover vassdraget, og kan resultere i at 
gyteområder på sikt slammes ned og går tapt. Stedvis er vassdraget også tydelig påvirket av ulike fysiske 
inngrep i from av kanalisering og senkning, noe som sannsynligvis har negativ effekt på gyte- og 
oppvekstforhold. I tillegg ble det observert død smolt nedstrøms utløpet av kraftverket i Ålgård, og at 
laksesmolt hadde blitt fanget inne i dammene ved Øksna bruk. Kartleggingen tilsier at det er et potensial 
for å bedre forholdene for fiskeproduksjonen ved ulike tiltak. Dette omfatter utlegging av gytegrus på 
områder hvor tilgang til egnet gytesubstrat er begrenset, og å restaurere/legge ut stein og blokker for å 
skape økt hydraulisk variasjon på homogene områder som har vært utsatt for senkning. I tillegg anbefales 
det å utbedre forholdene for nedvandring for smolt ved kraftverket i Ålgård og ved Øksna bruk, etablere 
mer kantvegetasjon og å redusere utslipp og forurensning. Det anbefales også at bestandsforholdene 
utredes ytterligere ved undersøkelser av ungfisk og gytefisk. 
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Forslag til tiltak i Figgjo 
Basert på kartleggingen synes det å være et potensial for å bedre på forholdene for fiskeproduksjon i Figgjo 
ved ulike tiltak. Tiltakene er i hovedsak ment for å avbøte negativ menneskelig påvirkning i vassdraget. 
Tiltakene er derfor målrettet mot konkrete påvirkninger og mot deler av vassdraget som er berørt av 
inngrep. I tillegg foreslås det at enkle tiltak, som for eksempel utlegging av gytegrus, kan utføres for å 
utnytte gode oppvekstmuligheter i mindre berørte deler av vassdraget. Tiltakene er beskrevet punktvis 
nedenfor, og i tillegg vist på kartene i Figur 1-Figur 7. 



 

 

 

Side 15 av 30   

 

Forum for 
Natur og  
Friluftsliv 

Rogaland 

 
• Redusere utslipp og forurensing 
Avrenning fra både landbruk og industri har stor effekt på elvemiljø og fiskeproduksjon gjennom 
næringsbelastning, begroing og sedimentkvaliteten i vassdraget. Arbeidet med å fjerne utslipp til 
vassdraget vil derfor være viktig for å unngå ytterligere degradering av habitatforholdene. 
 
• Utlegging av gytegrus på områder med lite gytesubstrat 
Manglende gytemuligheter, for eksempel som følge av kanalisering og andre inngrep kan kompenseres 
med å legge ut gytegrus. Utlegging av gytegrus synes i hovedsak å være aktuelt i øvre del av vassdraget, 
hvor bunnsubstratet i stor grad er dominert av stein og blokk, og gyteforholdene stedvis er begrenset av 
tilgang til gytegrus. Eventuelle tiltak bør gjøres på områder hvor det finnes lite gytemuligheter fra før, men 
med god tilgang til oppvekstområder i nærheten. Forslag til aktuelle lokaliteter for utlegging er indikert på 
kartene. Områdene som peker seg mest ut som aktuelle for grusutlegg er nedstrøms terskedammen ved 
Ålgård, v/idrettshallen ved Figgjo og strekningen fra Møgedalshølen til Foss-Eikeland. For øvrig kan de 
eksisterende grusutleggene på den sistnevnte strekningen med fordel justeres ved å blande inne noe mer 
finkornet grus, og endre bunntopografien for å gjøre det mindre homogent. 
De tidligere gjennomførte grusutleggene danner en stor og noe homogen flate, og substratet er noe grovt 
for gtyelaks av mindre størrelse. Tiltakene kan med fordel modifiseres, og ved nye grusultegg anbefales det 
at grusen legges ut på mindre flater og på områder hvor den eksisterende bunntopografien kan utnyttes 
for å skape gunstige gyteforhold. 
 
Ved nye grusutlegg bør grussammensetningen være noe finere enn det som er benyttet ved de 
gjennomførte grusutleggene i vassdraget. Vi anbefaler at en bruker følgende kornfordeling: 20 % 8-16 mm, 
60 % 16-32 mm og 20 % 32-64 mm. Det er også en fordel om grusen legges ut i mindre felter, siden de 
gjennomførte utleggene fremstår som noe monotone, store flater. Generelt anbefales det at eventuell 
gytegrus legges ut i flere mindre felter, for eksempel 5-10 m2, og plasseres på gunstige områder ut fra 
eksisterende bunntopografi og strømforhold. Dette fordi grusen da ofte blir liggende mer stabilt. En får 
bedre effekt av tiltaket dersom grusen blir liggende i renner og mindre brekk som gir mer visuell isolasjon 
mellom gytefeltene og mer varierte strømforhold. Grusen bør legges ut på 12 områder som gir gunstig 
vannhastighet for gyting, men hvor en unngår utspyling ved normale flommer. Grusen bør ikke legges ut i 
for tykke lag, og det bør unngås at det dannes for store flate og ensformige partier. Eventuelt kan det 
legges ut steingrupper og blokker på og rundt gytegrusen for å skape mer kompleks struktur og gi mer 
hydraulisk variasjon. En beskrivelse for planlegging og gjennomføring av grusutlegg er gitt i Håndbok for 
miljødesign i regulerte laksevassdrag (Forseth & Harby 2013), og det anbefales å bruke metodikken 
beskrevet i denne ved gjennomføring av eventuelle grusutlegg. 
 
• Steinutlegg og harving for å øke variasjon på kanaliserte områder 
På partier med homogene områder, som på elvestrekningene langs jordbruksområdene like oppstrøms 
Lonavatnet og Grudavatnet, kan både gyte- og oppvekstforhold bedres ved å legge ut stein/blokker. Disse 
partiene bærer preg av å ha vært utsatt for senkning og forbygning for å beskytte jordbruksområder, og 
fremstår i dag som noe «sterile» med lite kompleksitet og få standplasser for fisk. Ved å legge ut 
stein/blokker vil en bryte opp strømbildet og både etablere skjul for ungfisk og gytefisk, samtidig som det 
kan gi bedre gyteforhold. I tillegg kan elvebunnen også «harves» for å rense substratet for begroing og 
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finsediment, og fremskynde økt dynamikk ved steinutleggene. Et eksempel på tilsvarende tiltak i 
nærliggende vassdrag er Frafjordelva (Pulg & Lehmann 2012). 
 
• Etablere/tillate kantvegetasjon 
På steder med manglende kantvegetasjon bør det plantes ut trær, og tillates oppvekst av et buskskikt. 
Dette bidrar både til skjul for ungfisk, skygge og økt næringsgrunnlag. Kantvegetasjon kan også gi skjul og 
dermed standplasser for gytefisk. Ved planting bør det fortrinnsvis benyttes elveslettearter som svartor, 
gråor og selje. Plantene må beskyttes mot beitende dyr. 
 
• Begrense smoltdødelighet i kraftverket i Ålgård 
Dødelighet på nedvandrende smolt gjennom kraftstasjonen på Ålgård kan begrenses eller fjernes helt ved 
å oppgradere ristene ved inntakskanalen til kraftstasjonen. Fortrinnsvis børe det installeres rister på 1 cm 
for å unngå at smolt vandrer inn i inntakskanalen. I tillegg bør det etableres en alternativ utvandringsvei for 
smolten på utløpet av Edlandsvatnet, ettersom terskelen som er der i dag delvis er vandringshindrende når 
vannstanden er lav og mye av vannføringen går igjennom kraftverket. En vandringsvei kan enkelt lages ved 
å lage en lavvannsrenne i terskelen på siden nærmest inntakskanalen. Alternativt bør en sikre at 
vannstanden gjennom hele utvandringsperioden er tilstrekkelig høy til at smolten kan vandre over 
dammen. 
 
• Begrense smoltvandring/restaurere området med dammer ved Øksna bruk 
Under kartleggingen ble det observert både laksesmolt og aure inne i dammene ved det nedlagte 
oppdrettsanlegget for regnbueaure ved Øksna bruk. Disse hadde høyst sannsynlig vandret ned gjennom 
vanninntaket til dammene. Rister på utløp av flere av dammene gjorde videre nedvandring vanskelig og 
bør derfor fjernes. For øvrig kan det vurderes å fjerne dammene og restaurere området ved å gjenopprette 
et naturlig elveløp, siden området har et stort potensial for å kunne gi gode gyte- og oppvekstforhold. 
 
• Terskeldam ved Ålgård 
Det er viktig å opprettholde vandringsmulighetene gjennom trappen i terskeldammen både for gytefisk og 
smolt i hele opp- og nedvandringsperioden. Frem til i dag har denne til tider vært sperret (Knut Ståle 
Eriksen pers. medd.). Terskeldammen synes også å demme opp tilsynelatende gode gyte og 
oppvekstområder, som kunne blitt gjenvunnet dersom damen hadde blitt fjernet eller senket. 
 
• Andre forhold 
Dersom kultivering i form av rognplanting videreføres, anbefales det at rogna plantes ut på områder som i 
dag i liten grad er i bruk som gyteområder, for eksempel på strekningen fra Møgedalshølen-Foss-Eikeland. 
Det anbefales for øvrig at det gjennomføres elektrisk fiske og gytefisktelling for å kartlegge 
produksjonsforholdene i ulike deler av vassdraget, samt å kartlegge habitatforhold på de øvrige 
lakseførende strekningene i vassdraget. 

 
 

Håelva  



 

 

 

Side 17 av 30   

 

Forum for 
Natur og  
Friluftsliv 

Rogaland 

Håelva har mange av de samme utfordringene som Figgjo og karaktisering og tiltak og metode  må 
samordnes/bør koordineres. I tillegg har det vært flere tilfeller av industriutslipp til Håelva og det må rettes 
spesiell fokus på utslipp til Tverråna og kommunalt overløp.  

 
 

Årdalselva – ‘Årdalsprosjektet’  

I Årdalelva er det fra 2008 gjennomført en rekke studier og tiltak som er dokumentert  
Prosjektet i Årdalselva er et godt eksempel på en modell der samarbeid med Regulanten (Lyse) Elveeierlag, 
Forvaltningen (Fiskeforvalter og Miljødirektoratet), UNI Miljø, Hjelmeland Kommune, NJFF Rogaland i 
tillegg har og NVE deltatt på møter. Det systematiske arbeidet har gitt resultater og mange tiltak er 
gjennomført på forvaltningssiden. Kultiveringsarbeidet er forbedret i vassdraget, flere biotopforbedrende 
tiltak er gjennomført og monitorering/overvåking av vassdraget er av høy kvalitet. Lyse har egen 
internettside med dokumentasjon av faglige rapporter i vassdraget, et meget bra eksempel på hvordan 
faktagrunnlaget i et vassdrag kan samles.   
 
 

Espedalselva 
Espedalselva ble bonitert i 2013 og  oppsummeringen fra dette vassdraget er eksempel på et ‘typisk 
Ryfylkevassdrag’. Totalt sett er tilstanden i vassdraget god for laks men bekymringsfull for sjøaure, 
vassdraget er vernet og kalket. Espedalselva har spesielt høy produktivitet i enkelte biotoper av vassdraget.  
Elva er og lokalisert i et spesielt vakkert landskap.  Anbefalte tiltak er:  

• Partier av vassdraget har lite kantvegetasjon som kan styrkes  

• 13 prosjekter i små/større sidebekker/sideløp er identifisert som kan rehabiliteres og få forbedret 

biotop/habitat spesielt for sjøørret 

• Grusutlegg kan legges ut nedstrøms Espedalsvannet for å etablere gyteområde i del av vassdraget 

med lite naturlige gytemuligheter men med gode oppvekstmuligheter som kan styrke laks og 

sjøaurebestanden.  

 
 

Åmselva – Sjøaurevassdraget  

Åmsvassdraget i Vindafjord kommune er et spesielt rikt sjøaurevassdrag og har og hatt gode bestander av 
ål.  Dette er et flott vassdrag med stort potensiale for sjøaure. I tillegg er det en fin bestand av laks og ål. 
Det er viktig å karakterisere dette vassdraget og ivareta mange flotte habitater. Tema som bør adresseres:  

• Eutrofering fra landbruket må evalueres og prinsipper/metoder fra Jæren bør brukes 

• Kantvegetasjon er fjernet i partier ved E134 (kan reetableres)  

• Vassdraget bør boniteres og stamfisktelling kan gjennomføres  

• Fiskeribiologiske undersøkelser og vannkvalitetsprogram etableres  
 

 
Kalking – Vannkvalitet  
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Kalking av anadrome laksevassdrag har antagelig vært det viktigste elementet i å bevare  og reetablere laks 
og sjøaure i Rogaland der totalt 9 vassdrag er kalket. For 2013 var 50 % av elvefangsten av laks fra kalka 
vassdrag. Dett er en suksesshistorie som må følges opp og videreutvikles systematisk. 
Ved revidert statsbudsjett ble det en markert økning i kalkingsmidler med en økning på 35 millioner kroner 
utover den opprinnelige budsjettet på 77 millioner kroner. Dette sikrer videre drift av eksisterende anlegg, 
mulighet for å foreta nødvendige oppgraderinger og  oppstart av nye prosjekter. 

• Vi anbefaler at det utarbeides en plan for videre kalkingsprosjekter i Rogaland  

• Det må etableres et systematisk prøvetakingsregime der et ikke er etablert.  

• I utgangspunktet er det prosjekter i sørlige deler av fylket som bør prioriteres i fylket: Ogna, 

Bjerkreimsvassdraget og i Sokndalselva. I tillegg bør Dirdals elva og Årdalselva overvåkes med 

hensyn på PH etter minstevannføring er etablert. 

• Denne planen bør inneholde prioriteringer, og bør dekke følgende kategorier 

o Nye prosjekter (og se på mindre prosjekter f.eks i Bjerkreimsvassdraget) 

o Oppgradering av eldre anlegg/utstyr for å sikre stabil drift ( spesiell fokus på Ogna, nytt 

maskineri) 

o Overvåking og vannprøvetaking  

o Midler til evaluering av effekt av tiltak 

o Behov for biotopforbedrende tiltak i kalkede vassdrag.  

 

Eutrofiering  

Det bør bygges videre på det gode arbeidet som Aksjon Jærvassdrag har etablert og bygge videre på 
arbeidet som ble gjennomført for vanndirektivet i Figgjo. Erfaringene må benyttes inn mot de vassdragene 
som er preget av avrenning fra landbruket med eutrofiering av vannforekomstene som konsekvens. Dette 
er et av de viktigste punkt for å oppnå forbedret vannkvalitet i mange vassdrag i fylket. Det er vassdragene 
på Jæren som bør prioriteres, men lokalt i andre vassdrag i fylket er det partier av vassdraget med 
utfordringer og de samme prinsippene som er gjennomført og planlagt i Jærvassdragene kan og bør 
benyttes lokalt i de andre vassdragene i neste fase. Kartlegging og utbedring av punktutslipp må være 
første steg. Og videre finne gode løsninger på diffus avrenning i samarbeid med bøndene i området, for 
eksempel herunder etablere og ta vare på kantsoner med trær og busker, buffersoner og grasdekte 
vannveier. 
 
 Tabell med forslag til prioritering: 
  

Vassdrag Prioritet  Kommentar  

Figgjolva  Ref Vanndirektivarbeid i Figgjo 

Håelva  Spesielt fokus på Tverråna 

Nordre Og Søndre Varhaugåna   

Orreelva/Frøylandsvannet   

Kvassheimåna   

Fuglestadåna   

Ognaelva   

Åmselva   
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Sokndalselva   

Bjerkreimselva   

Rødneelva   

Espedalselva   

Vormo   

Hjelmlandsåna   

Frafjordelva   

Dirdalselva   

Vikedalselva   

Ullaelva   

Hålandselva   

Årdalsleva   

Suldalslågen   

  

 
Kloakkutslipp og kommunale overløp 

Under stamfisktelling 4 Desember 2015 av Figgjoelva ble det registrert et større kloakkutslipp nedstrøms 
Ålgård. Kloakken kom ut av et større rør direkte ut i vassdraget og forringet sikten nedstrøms og 
vanskeliggjorde tellingen som måtte avbrytes. Tellingen ble utført av Uni Miljø på oppdrag av elveeierlaget 
i Figgjoelva og finansiert med midler fra Miljødirektoratet.  
Dette er et forhold som er påpekt flere ganger av SRJFF og i tillegg har vi registrert flere episoder og 
punktutslipp i flere Jærvassdrag, både i Håelva og Kvassheimselva.  
Dette er en av kildene til forringelse av vannkvalitet som må ryddes opp i umiddelbart.  
Vi anbefaler at det gjennomføres en grundig kartlegging av utslippspunkt og kilde og lager en plan og 
sørger for å eliminere disse kloakkutslippene direkte til vassdragene. Dette er et kommunalt ansvar. 

 
Biologisk mangfold og rødlistede arter  

NJFF Rogaland i samarbeid med regulanter og elveeigarlag kultiverer 7 vassdrag og dette er en viktig 
strategi for å styrke laksestammene i Rogaland. Vi benytter rognplanting som metode. En viktig 
observasjon som vi ser under dette arbeidet er at vi registrere en øking i fossekall (Norges nasjonafugl) og 
laksand som samsvarer med høyere yngeltetthet av laksyngel og dette viser viktigheten av biotopen og 
samspillet mellom arter. God vannkvalitet og habitat gir biologisk mangfold.  
 
Elvemusling er en annen viktig rødlistet art som lever i samspill med laks og auren. Livskraftige bestander 
av anadrom fisk gir og grunnlag for styrking av elvemuslingbestanden som er avhengig av både laks og aure 
for å overleve. Styrking av de anadrome artene styrker også andre arter og det biologiske mangfoldet i 
vassdragene.  
 
Når det gjelder vannplantene så er de under normale forhold en viktig, positiv ressurs i vann og vassdrag. 
De er også viktige for det øvrige livet i vannet. Blir vannet forurenset fra eksempel landbruket, vil vannet 
tilføres næringssalter, og det vil ofte ende opp med algeoppblomstring slik som i  Hålandsvannet i 
Stavanger og Randaberg. Det vokser bl.a. mykt havfruegras Najas flexilis både i dette vannet og i flere 
andre forurensede vann i Rogaland, en plante som står på Bernkonvensjonens liste over truete arter 
ettersom den er i sterk tilbakegang i hele Europa. I Hålandsvannet fant Botanisk forening kun en plante 
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med mykt havfruegras i fjor. I Smokkevannet i Time er den allerede utgått - fordi vannkvaliteten ble for 
dårlig. 
 
Ved Hålandsvannet vokser også våtjordsplanten skjoldblad Hydrocotyle vulgaris som er rødlistet. Den kan 
bli fortrengt av kjempespringfrø som sprer seg via vannet. 
 
 

Fremmede Arter 

Fremmede plante- og dyrearter er også et tiltakende problem. De kan fortrenge den stedegne flora og 
fauna og skape en uønsket dominans. Et eksempel er kjempespringfrø Impatiens glandulifera. Den vokser 
på våte steder såsom vannkanter og bekkedrag. Den krever næringsrik jord og følger følgelig oss 
mennesker og vår forurensing. Den kommer opprinnelig fra Himalaya. Stedegne arter som er viktige for 
god økologisk tilstand kan bli fortrengt av kjempespringfrø som sprer seg i samme bekk eller vann. 
 
I flere vassdrag er det registrert en økning av fremmede arter. Best kjent er vasspest Elodea canadensis og 
smal vasspest E. nuttallii som er to nokså like vannplanter som kan ødelegge naturmiljøet i både vann og 
vassdrag. Den er påvist flere steder i Rogaland de siste årene. Den kommer opprinnelig fra Amerika. 

En viktig del av overvåking og karakterisering blir å registrere og kartlegge disse artene og lage planer for 
bekjempelse og mot ytterligere spredning. Vi registrerer at det er foreløpig få og små reelle virkemidler 
som settes i gang fra kommune og forvaltning. Mer årvåkenhet, fokus og finansiering er påkrevd innen 
dette området for å lykkes. Det er ofte lokale jeger- og fiskeforeninger som foretar uttak (spesielt fisk) men 
de har kun kapasitet til å redusere antall individ.  

Bekjempelse av fremmede arter må intensiveres om vi  skal klare å stanse tap av naturmangfold.  
I Rogaland  har vi registrert følgende arter og mener derfor at fokus må rettes spesielt mot:  

• Sørv  

• Gjedde 

• Ørekyte 

• Vann-nett  

• Vasspest 

• Kjempespringfrø 

• Regnbueørret (fra oppdrettsanlegg): Dette er en uønsket art i vassdragene som vil ha en negativ 

effekt på laks og aurebestander. Det er registrert rømt regnbueørret i mange anadrome 

laksevassdrag og er, i tillegg til lakselus, enda en årsak til at konsekvenser av oppdrettsnæringen må 

inngå i karakteriseringsarbeidet. Spesiell fokus må rettes mot kartlegging av settefiskanlegg som 

produserer regnbueørret som f.eks ved Fjon vassdraget i Sveio kommune 

Hovedelementene for å hindre ytterligere spredning:  

• Informasjon for å hindre ytterligere utsettinger og flytting, spredning av artene  

• Kartlegging av omfang, utbredelse  

• Etabler planer og mer effektiv opprydning  
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Fremmede arter som truer stedegne fiskebestander er mest problematisk på Jæren og på Haugalandet .  

 

 

 

 

Følgende er en tabell over noen kjente forekomster: 

Vassdrag  Art Kommune  Kommentar  

Lille Stokkavann Sørv  Stavanger SRJF startet utfisking i samarbeid 
med Stavanger Kommune  

Hålandsvannet Sørv  Stavanger  

Stokkavannet Sørv Stavanger  

Aksnesvassdraget Gjedde Haugesund Utfisking gjennomføres av HOJFF 

Flere innlandsvann Karmøy Gjedde Karmøy   

Stokkelandsvannnet Sørv  Sandnes  

Bråsteinsvannet Sørv Gjesdal, Sandnes ?  Utfisking av sørv pågår, SRJF, Risiko 
er spredning til Figgjovassdraget 
spesielt. 

Figgjoelva Vannett Klepp, Gjesdal, Sandnes  

Fuglestadelva Vasspest Hå  Og registrert spredning nedstrøms 
Bjorsvannet  

Fjonelva Regnbue  Sveio  

    

 
Kantvegetasjon og randsone mot vassdrag 

Et viktig forslag som kan redusere eutroferingen fra jordbruket spesielt i Jærvassdragene er å etablere en 
randsone mot vassdraget og reetablere kantvegetasjon. Dette vil gi en mer variert biotop, redusere risiko 
for erosjon langs vassdraget, økt insektliv og et av de viktigste tiltakene for å gi næringstilgang for fisk og 
fugl. I tillegg vil dette stimulere til mer biologisk mangfold langs vassdraget.  
 
Vi anbefaler at det legges planer og muligheter for kompensasjon for å etablere randsoner i vassdrag.  
Følgende vassdrag har partier/lengre områder uten kantvegetasjon.  

• Figgjoelva 

• Håelva 

• Orreelva 

• Mindre Jærvassdrag:  

o Nordre og Søndre Varhaugsåna, Kvassheimsåna, Fuglestadsåna 

• Lokale partier i Espedalselva, Sokndalselva, Bjerkreimselva, Dirdalselva, Åmselva, 

Det er registrert økende grad av fjerning av kantvegetasjon i mange vassdrag og mindre sjøørretbekker, de 
siste tre årene. Spesifikt i Figgjo ved Ålgård, ved E134 i øvre deler av Åmsvassdraget, I Ølensvåg langs E 134, 
Nedstrøms utos Riskedalsvannet i Riskedals elva i Årdal, Fisteråna nedre deler, for å nevene noen områder.  
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Bonitering & Karakterisering av vassdrag – faktagrunnlaget 

Bonitering er en metode for å kartlegge vassdraget i mer detalj og vi anbefaler at flere vassdrag inkluderes i 
Rogaland. Dette er sammen med elektrofiske, stamfisketellinger og vannprøvetaking viktige element i 
karakteriseringen og viktig verktøy til å identifisere tiltak og gjennomføre tiltak.  
I samarbeid med UNI miljø, regulanter og elveeigere har jeger og fiskeforeninger fått bonitert en rekke 
vassdrag i Rogaland, disse boniteringene er rapportert.   

• Årdalselva og Jørpelandsåna (Årdalsprosjektet, Finanisert av Lyse)  

• Espedalselva (2013) og Figgjo Midtre deler 2014 (Fiskefondsmidler DN)  

• Frafjord – SRJFF Finansiert av Fiskefondsmidler 

Boniteringen gir et detaljert bilde av gyteområder og substrat, kantvegetasjon, hydrologi i vassdraget samt 
inngrep som kan utbedres og mulige tiltak som kan gjennomføres. Bonitering er og en metode som kan gi 
et mye mer detaljert bilde av utbredelse av elvemusling både lokasjon og antall.  

 
Sand - Grusuttak & Boligbygging 

Det er registrert større avrenning fra sanduttak i Årdals elva og Espedalselva der finsedimenter er 
transportert direkte ut i vassdraget i viktige gyteområder for laks og sjø aure.  
Årdalselva: Ras ved Norstone sitt sandtak har ført masse ut i liten bekk og store mengder finstoff er fraktet 
ut i Årdals elva, det er levert avviksmelding og Fiskeforvalter hos Fylkesmannen er varslet.  
I Espedalselva er det registrert finstoff som transporteres ut i flere mindre bekker på begge sider av 
vassdraget fra det to sandtakene nedstrøms Espedals vannet. Silt, leire og fin sand har en negativ effekt 
ved at det gir redusert porevolum i gyte substratet og reduserer oksygen tilførsel til rogn. Og gir en økt 
risiko for redusert overlevelse.  
 
Med enkle tiltak kan det etableres fangdammer (‘rensepark’) og redusere påvirkningen av denne 
unødvendige tilførselen av sediment. Anleggene bør følges opp av relevant myndighet. 
Tilsvarende effekt er sett ved flere tilfeller i Figgjoelva ved Ålgård i forbindelse med boligbygging nært 
vassdraget, der finsedimenter ledes ut i vassdraget. Det er og registrert utslipp av finsedimenter ved Foss-
Eikeland industriområde i Figgjoelva.  
 
Et annet eksempel fra Møllebekken ved Hafrsfjord der entreprenør som bygget større bygg ved 
Madlakrossen pumpet leirholdig slam inn i kumme som lekket og rant direkte ut i Møllebekken. Forholdet 
ble rapportert til Stavanger Kommune. 
 

Spesielt viktige marine områder 

Dette er et område som er lite kartlagt og det bør være en prioritert oppgave og få kartlagt og få god 
oversikt over viktige marine områder. Vi vil nevne området ved Høgsfjord/Lysefjorden – Området sør og 
nord for samløpet av Lysefjord og Høgsfjorden er spesielt rike gyteområder med stor artsrikdom.  Under 
overvåkingsfiske på sandgrunnen på sørsiden ble det i 2010 registert mange arter og svært mye torske- og 
lyr yngel, samt dypvanns mulle og fløi fisk. I tillegg er dette er også en utvandringsrute for laks og 
sjøørretsmolt, med høyt antall sjøauresmolt som vandret over de grunne partiene ved Forsand. Området 
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er dominert av en grunn fjordterskel og dermed er det sterke strømmingsforhold som gir mye 
næringstilførsel. I perioder er det også observert mye sel i området.   

 

Forurensing og forsøpling i fjordene 

Vannkvaliteten i Ryfylkefjordene har tradisjonelt vært utfordret av forurensing og forsøpling fra 
smelteverk, skipsverft, oppdrettsnæring, urenset kloakk, maritim transport, landbruk og fiskeri og bygg og 
anlegg. I tillegg bidrar det økende reiselivet gjennom flere festivaler/arrangementer og mer «fastfood», 
engangsgriller m.m. til at mer avfall blåser på sjøen og blir et avfallsproblem.  

Mye ligger til rette for at båtfolk skal unngå å forurense (avfallshåndtering etc.). Det som mangler er 
fasiliteter for tømming av septiktanker. Flere land har innført krav om tett septiktank i båter som må 
tømmes ved godkjente mottak. Det finnes ikke slike mottak i Rogaland og det fører til at all septik fra de 
fleste båter/skip i Ryfylke går urenset i sjøen. Dette utgjør ikke en stor utfordring nå men kan fort bli det i 
Rogaland og i flere andre steder av landet om vi ikke får på plass gode ordninger snart. Det er en relativt 
enkel sak å løse og et rimelig tiltak for å unngå framtidig negativ påvirkning av miljøtilstanden. 

Det er avgjørende at det er lett å kvitte seg med avfall underveis i friluftslivsområder, langs trafikkårer, i 
ulike sentra og ved trafikk-knutepunkt på en skikkelig måte. Det meste av avfallet i strandsonen kommer 
fra land. 

En god del av den tradisjonelle tungindustrien har flagget ut fra Norge og det som er igjen har gjennomgått 
store rensetiltak. Tungindustrien er fremdeles en miljøutfordring, men har redusert sitt fotavtrykk 
vesentlig i miljøregnskapet. 95 % av det som blir beskrevet som farlig avfall blir nå levert til godkjente 
mottak. 

Fiskerinæringen deles jo tradisjonelt i to grupper; viltfisk og oppdrett. Innenfor den tradisjonelle fiskeflåten 
er det stort sett tapt fiskeredskap som utgjør den store miljøfaren, men det innenfor oppdrett er lakselus 
og forurensing fra for og antibiotika m.m., som er det mest problematiske.  

Forsøpling er et stort problem langs kysten og en stor del av avfallet finner vi igjen i strandsonen. Mye av 
dette er plastbasert som truer flere arter, spesielt fugl og fisk, men også dyr på beite kan bli skadet eller 
forgiftet av dette søppelet. En god del av avfallet er ikke mulig å spore tilbake til en ‘eier’, men det finnes 
også grelle eksempler på lokale aktører som ikke tar ansvar og begår miljøkriminalitet. 

Bygg og anlegg utgjør en stor utfordring, enten det er tradisjonell eiendomsutvikling eller utvikling av 
infrastruktur som samferdsel eller energiverk for vannkraft eller vindkraft. Det siste eksempelet er 
Vegvesenets arbeid med Ryfast der armeringsfiber og sprengledninger har havnet i sjøen. Nå, to måneder 
etter utslippene tilgrises strendene med fiber. Se bildet tatt på Brimse i Rennesøy 5. januar. Dykkere har 
også observert og fotografert disse utslippene på havbunnen. Hvordan forurensingen vil påvirke 
miljøtilstanden i fjordene kan vi bare ane. Her må VRM og aktuelle myndigheter sørge for at opprydding og 
overvåking samordnes med andre tiltak i områdene.  
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Vi har ved tidligere anledninger påpekt muligheten for å bruke eksisterende regionale ressurser for 
overvåking og prøvetaking. Ryfylke friluftsråd har mulighet for å inkludere dette på en rimelig måte i sine 
vanlige driftsrunder. 

 

Tilbakeføring og restaurering  

I tiltaksprogrammet er det få konkrete forslag om restaurering selv om dette er nevnt som et prioritert 
tiltak. Dette er arbeid som er nokså nytt i Norge men som en har mye erfaring med i andre land. Et av de 
beste restaureringsprosjektene som vi kjenner til er fra Skjernå i Danmark. Dette er et eksempel til 
etterfølgelse med høyt ambisjonsnivå, god finansiering og gjennomføring med fantastiske resultater og 
store samfunnsøkonomiske verdier. Vi har nå også opparbeidet en del kompetanse her og vi mener at  
gjenåpning av bekker kan ha stor betydning for friluftsliv og naturopplevelse. Vi tror følgende kan være 
gode kandidater for slike tiltak: 
- Deler av Skas-Heigre på Jæren 
- Møllebekken i Stavanger  
- Revheimskanalen i Stavanger 
- Storåna i Sandnes 
Det finnes utvilsomt mange fler, noe som bør vurderes i det videre arbeidet og inkluderes i 
kommuneplanarbeide. 

 

Forebygging og bevaring av god og svært god økologisk tilstand 

Følgende er en liste over forekomster, vassdragsnatur og kyst som bør forbli urørt eller som ikke tåler flere 
inngrep. De fleste er i Ryfylke og listen er ikke komplett på noen måte. Dette er et førsteutkast og kan 
brukes til hjelp ved prioritering i første planperiode. 

 

Område Forekomst/strekning Verdier  Kommentar Trussel 

Helgalandsåna 
 

Djupadalen – 
Helgaland-

Hele Djupadalen 
framstår som villmark 

Hele området burde 
bli lagt til 

Hele denne 
strekningen er 
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Tysdalsvatnet. 
 
 
 
 
 
 
  

utenom det at elva 
mangler vatnet. 
Nedenfor 
Djupadalsvatnet er de 
flotte fossene mot 
Helgaland og nedenfor 
der Øyafossen. 
Vassdraget her er 
eksponert mot turiststien 
fra Laugaland til Trodla-
Tysdal.  

Vormedalshei 
landskapsvernområde. 
Øverste del innerst i 
Djupadalen er tilsiget 
fra området sør fra 
Fjellsenden. Dette 
tilsiget er i dag dirigert 
til Ulla Førre.  

tidligere planlagt 
utbygd. Ikke kjent 
om planene er 
skrinlagt. 
 
 
 
  

Skurvedalen 
med 
Bratteliåna 

Fra Songesandstølen  
gjennom Skurvedalen 
til Lysefjorden.  

Uberørt område med 
vakker natur langs elva 
og flere tjern den renner 
gjennom. 
Hele området ligger i 
foreslått Preikestolen 
Nasjonalpark og er 
særdeles viktig også i den 
sammenhengen. 

Naturinntrykket og 
biotopene langs elv og 
tjern er avhengig av at 
vannstanden i elva 
varierer naturlig og at 
det er nok vatn. 
Turiststien fra 
Preikestolen til 
Lysebotn krysser 
dalen ved Bakken 
Gard. 

Forsand kommune 
har planlagt og søkt 
konsesjon av 
vassdraget til 
kraftproduksjon. 

Lyngsheia, 
Horten 
 
 
 
  

Fjellpartiet mellom 
Lyngsvatn og 
Musdalen.  
 
 
  

Inneholder elver og 
fosser og er et 
villmarkspreget område. 
Det finnes bare en liten 
stølshytte i hele 
området. Villreinområde. 
  

 Bør vernes mot kraft- 
og hyttebygging. 
 
 
 
  

Ikke kjente planer 
for utbygginger eller 
andre inngrep. Bør 
muligens «ties i 
hjel» for å unngå 
mer trafikk i 
området. 

Sandvassåna, 
Lyngsheia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandvatnet med 
utløp gjennom Juvet 
og delt elv med ett 
løp mot 
Beinskjervatnet og ett 
løp til Urdavatnet og 
videre til 
Rykandfossen ned til 
Nes i Årdal. 
 
 
 
 
 
 
 

Sandvassjuvet. Minner 
om Jutulhogget, men 
med elv delvis synlig 
imellom kampesteinene. 
Er farbart med lett 
klatring. 
Rykandfossen; 55 m høyt 
fritt fall i opptil 15 meters 
bredde ved full 
vannføring. 
Flott juv ned mot Nes. 
Har allerede mistet mye 
av vannføringen til 
Lyngsvatnet og Lysebotn. 
Men fortsatt en av 
Rogalands flotteste 
fosser. 

Hele vassdraget 
(unntatt juvene) er 
farbart. Mye av det er 
synlig fra bilveg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraftselskap har 
planlagt videre 
utbygging, som 
foreløpig er satt på 
vent. 
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Lysefjorden 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Alle bekker og elver 
som drenerer ned til 
Lysefjorden.  
 
 
 
 
 
  

 Lysefjorden er kjent for 
de fleste og må skjermes 
slik at det ikke blir enda 
flere installasjoner og 
bortfall av rennende 
vatn. 
 
 
 
  

Må sikres mot videre 
utbygginger.  
Også øvre del av 
Jørpelandsvassdraget 
med elver og bekker 
som renner ned til 
Langavatn 
Naturreservat bør  
sikres mot videre 
utbygging.  

Planer om 
kraftutbygginger og 
kraftlinjer. 
 
 
 
 
 
  

Fiskånå i 
Nordre Strand. 

Fiskånå renner ut fra 
Vostervatnet langs 
fylkesvei (lite 
trafikkert) ned til 
Fiskå ved 
Årdalsfjorden. 

Har totalt 45 m fall til sjø 
hvorav de nederste 20 
høydemetrene på ca 200 
m lengde, er i dag lagt i 
rør til turbin ved sjøen. 
Ca 1 km fra Vostervatnet 
og ned til turbinrør 
renner fritt. 
Viktig miljøfaktor i 
området for boliger og 
skole. Inneholder et lite 
våtmarksområde, ørret 
som vandrer mellom 
bekk og vatn, 
elvemusling og ål. 

Fiskå Mølle har en 
over 100 år gammel 
rett til å regulere 
Vostervatnet ca 1 m. 
Denne retten bør 
absolutt tas opp til 
revisjon. Det 
foreligger ingen krav 
til minstevassføring. 
Bør skjermes mot 
videre utbygging og 
drenering av våtmark. 

Grunneier har 
planer om å bygge 
ut til 
kraftproduksjon slik 
at det resterende 
strekket blir lagt i 
rør. 

Tauvassdraget Renner fra 
Målandsvatnet, 
Regnar vatnet mfl. 
Gjennom  
Tysdalsvatn, 
Østerhusvatnet, 
Bjørheimsvatnet, 
Krossvatnet. 

Stort vassdrag med ørret 
og røye.  Mye 
rekreasjons bruk. Nylige 
observasjoner kan tyde 
på at her er elvemusling. 
Laksetrapp kan etableres 
og da vil det bli etablert 
et rikt sjøaure og 
laskevassdrag.Som og vil 
styrke bestand av 
elvemusling 

Nedre Tysdalsvatn og 
Bjørheimsvatnet er 
lettere Regulert til 
kraftproduksjon på 
Tau. Likeså er 
Regnåna regulert til 
både vannforsyning og 
kraft.  
Alle deler av 
vassdraget bør 
pålegges 
minstevannføring ved 
revidering av gamle 
konsesjoner. 

Vegplaner gjennom 
våtmarksområder.  

Sagåna. Renner fra 
Målandsvatnet som 
grenser til 
Jørpelandsvassdraget. 

Sagåna går i foss der den 
nedre delen er synlig fra 
Rv13. 

 Grunneier 
planlegger å bygge 
den ut til kraft. 

Alsvik i 
Strand. 
 
 

Liten bekk fra Amdal 
gjennom Alsvik. 
 
 

I bekken gikk det før opp 
sjøørret. Sannsynligvis 
også ål. Men bekken blir 
også utsatt jevnlig for 

Bør få en aktiv plan for 
å beholdes ren og som 
miljøfaktor. 
 

Jordbruk. Pukkverk. 
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forurensning og 
tørrlegging som 
ødelegger forholdene. 
Deler av bekken er lagt i 
rør.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Strandaåna 
Tau i Strand. 
 
 
 
 
 
 

Renner fra 
Norlandsvatnet, og 
forbi Strand kirke, 
under rv13 og ut 
gjennom Strandastøa 
friområde til 
Hidlefjorden. 
 

Inneholder ørret og 
sjøørret, elvemusling og 
ål. 

Var tidligere fullpakket 
med elvemusling som 
nå er fåtallig. 
Rv 13 hindrer 
mesteparten av 
sjøørreten i å gå opp. 

Forurensning fra 
jordbruk. 
 

Fiskånå 
(Grøtneselva) i 
Jørpeland. 

Renner fra 
Skartjødnet til sjø 
gjennom Jørpeland 
sentrum. 
 
 

 Har oppgang av både 
sjøørret og smålaks. 
En særdeles stor 
miljøfaktor gjennom 
boligområdene. 

Må sikres mot 
forurensning fra 
kloakkavløp, salting 
av veger og mot 
dumping av avfall. 

Madlandselva Hele Viktig padleelv for 
ungdom på hele Jæren. 
Viktig for friluftslivet 
(speiding, bading, 
turgåing, klatring, sykling, 
mm.) ellers og for 
naturmangfold inkl flere 
rødlistearter 

Eneste resterende elv 
i området som 
fremstår som inntakt i 
en nå svært vakker dal 

Omsøkt kraftverk: 
Overføring og 
tørrlegging  

Nordalsåna  Liten elv/bekk ved 
Erfjord  

Rømt laks er registrert 
her i perioder, kartlegge 
lekkasjer fra 
stamfiskanlegget, 

  

 

Medvirkning 

FNF har deltatt på alle høringskonferanser og møter v. VRM der vi har blitt invitert, vi har involvert flere av 
organisasjonene i høringsprosessene, har hatt tema opp på møter i FNF og arrangert mini-seminarer. Vi er 
vant til å gi innspill til enkeltsaker som har konsekvenser for vannforekomster som er viktige for oss. Men 
de fleste finner nok vannforvaltningsplanlegging noe komplisert og svært omfattende. Det til tross, vi 
håper at med en helhetlig vannforvaltning vil bla. konsesjonsprosessene etter hvert måtte endres til en 
mer økosystembasert vurdering og settes i sammenheng med påvirkninger og verdier i hele nedbørsfelt. 
Flere av organisasjonene kan bidra med kunnskap som kan føre til videre systematiske undersøkelser og 
overvåking. Men medvirkning må bli mye enklere, per vannområde og på lokalt nivå.  

VRM i Rogaland har forsøkt å følge opp krav til bred medvirkning men har manglet de nødvendige 
ressursene for å sørge for meningsfull og tilstrekkelig medvirkning for bla. frivillige organisasjoner.  Det har 
også vært en viss misforståelse av hva medvirkning er. F.eks. blir frivillige lag og foreninger blandet 
sammen med sektormyndigheter og næringsinteresser. Sektormyndigheter har en plikt for å delta. 
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Næringsinteressene (inkl. deres organisasjoner) er godt representert og trenger ingen tilrettelegging annet 
enn å bli invitert. For allmennheten, inkl. lag og foreninger er det derimot helt nødvendig å legge spesielt til 
rette om §27 i Vannforskriften skal oppfylles. 

FNF er glad for at vi ble involvert tidlig men mener også at de allmenne interessene kunne vært bedre 
representert i Rogaland med flere fra f.eks. skoler, utdanningsinstitusjoner, velforeninger, ideelle 
organisasjoner oa.  

Saksbehandlerne i VRM har vært svært imøtekommende men med store gap i kunnskapsgrunnlaget og 
oppdatering i vann-nett har det vært lite hensiktsmessig med flere møter så langt. En prosjektleder for 
hvert område ville ha hjulpet både som kontaktpunkt for organisasjoner men også som nødvendig veileder 
for kommunene. For det videre arbeidet bør prosjektledere være på plass som et minimum for å sikre god 
medvirkning. Vi har også savnet en konferanse/samling i hvert vannområde der tiltakene ble gjennomgått 
systematisk og med god tid til forklaring og dialog. 

Vannforvaltning som tema er svært omfattende og det er vanskelig å engasjere medlemmer i nåværende 
fase. Etter hvert som tiltakene skal igangsettes lokalt og der organisasjonene har sin aktivitet vil det bli 
lettere å involvere flere.  

Dersom kunnskapsgrunnlaget hadde vært på plass og med større pålitelighet for hele regionen ville 
databasen vært av langt større nytte for alle. I tillegg til manglende data har Vann-nett fremdeles andre 
tekniske begrensninger som f.eks. tung og treg nedlastning. Databasen må kunne brukes raskt på tvers av 
flere nettlesere og tjenester. 

Vi foreslår derfor følgende: 

- Ansette prosjektledere for hver av Ryfylke, Dalane og Haugalandet vannområder 

- Lage en plan for medvirkning for allmenne interesser, herunder frivillige natur- og 
friluftslivsorganisasjoner for hele planperioden og pr. de fire vannområdene 

- Arrangere heldags samlinger på tvers av sektorer og brukerinteresser, inkl. natur- og friluftsliv, i 
hvert vannområde for å gjennomgå tiltak og prioriteringer – dette kan skje periodisk eller for 
spesifikke tema 

- Prosjektlederne stiller på møter hos organisasjonene 

- Vannforvaltning i bredeste forstand må inn i kommuneplaner og være tema i 
medvirkningsprosesser i kommunene 

- Sørge for at Vann-nett er rask, brukervennlig og løpende oppdatert pr. nyeste undersøkelser og 
rapporter og sørge for at data fra konsekvensutredninger for enkeltprosjekt/inngrep i 
vannforekomster kan brukes i vann-nett 
 

Kost/nytte og metodikk for beskrivelse av vassdrags- og kystnaturens verdi 

På den nasjonale høringskonferansen i høst fikk vi klar beskjed om at kost/nytte begrepet ikke bare skulle 
dreie seg om monetære størrelser, ei heller bare av ønsketenkning. Alle ble oppfordret til å inkludere gode 
kvalitative verdier ved områder og som resultat av tiltak. Miljødirektoratet oppfordret spesielt sektorene til 
å tenke bredt ved estimering av kost/nytte i forbindelse med prioritering av tiltak. Natur- og 
friluftslivsorganisasjonene har lenge etterspurt slike vurderinger i saksbehandling og planprosesser. Vi 
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mener at en av VRM sine første oppgaver blir å foreslå og delta i utarbeiding av metodikk som kan brukes 
på landsbasis. Andre land har kommet lenger enn Norge og det er sikkert flere måter å gå fram på som kan 
fungere godt for Norske forhold. 

Mange av tiltakene vi foreslår er habitatforbedrende tiltak. Mange små tiltak er rimelige og svært effektive 
og har verdi langt utover vannforvaltningsmålene. I noen av tiltakstabellene viser vi også til hvilke verdier 
vannforekomstene og tiltakene representerer. Disse er av allmenn, samfunnsøkonomisk interesse men er 
ofte vanskelig å måle og sammenlikne dersom en bruker for korte tidshorisonter. Her dreier det seg om 
potensielle verdier, føre-var, og betydningen for slike tema som folkehelse og turisme. F.eks. vi vet at 
storparten av utenlandske turister kommer til Norge for å oppleve vakre kulturlandskap og natur som 
fremdeles fremstår som relativt urørt. Sølvstrengene, vassdragsnaturen og landskapet fra kyst til fjell er 
blant de viktigste verdiene. Hvor mye kan vi fysisk endre og forurense før turistene slutter å komme? 
Verdien som vi risikerer å tape kan faktisk også måles monetært og er i milliardkronerklassen. Tapt natur 
og spesielt betydningen av vannspeil for vår totale helse kan oversettes til kroner og øre om nødvendig. 
Her dreier deg seg også om overveldende beløp.  

NOU 2013:10 ‘Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester’ grupperer tjenestene og beskriver 
hvilke verdi de har for oss på en veldig praktisk måte. Ved prioritering av tiltak bør også 
økosystemtjenestene i bred forstand inkluderes i kost/nytte analyser. Et lokalt eksempel og en positiv 
nyhet, blant mange problematiske, dreier seg om andemat Lemna minor. Den kan doble sin biomasse i 
løpet av 16 timer, og er dermed en av verdens mest hurtigvoksende, høyerestående planter. Den raske 
veksten, sammen med plantens høye proteininnhold, gjør andemat spesielt interessant for genteknologisk- 
og farmasøytisk industri. Andemat fungerer ellers som en effektiv vannrenser når den vokser i forurenset 
vann. Denne planten vokser bl.a. i Mosvannet i Stavanger. Her kan en dermed både bruke andemat som et 
tiltak og som en investering. Andre eksempler om verdifulle arter som lever i vann kan en finne på 
www.sabima.no/økosystemtjenester. 

------ 

Det er stor mangel på kunnskap om den norske naturen, artene, deres gjensidige avhengighet og livssyklus. 
Vi håper at vannforvaltningsarbeidet kan bidra til nødvendig kartlegging av naturen i Norge slik at vi kan ta 
kloke og på lang sikt, kostnadssparende beslutninger som til syvende og sist gagner naturmangfold og 
opplevelse.  

Rogalandsnaturen er under stort press og lider under stadig bit-for-bit nedbygging. Dette medfører bla. til 
utstrakt tørrlegging av vassdragsnaturen og forurensing av kystnaturen. Vår naturarv, en essensiell del av 
vår kulturarv står i fare for å skrumpe og endres til det ugjenkjennelige. Vi bør ta en pause i alle vannkraft- 
og fiskerikonsesjoner til kunnskapsinnhentingen er nær komplett, pålitelighetsgraden er nær 100% og et 
godt system for overvåking er på plass i hele vannregionen.  

Med vennlig hilsen 
 
Emily Halvorsen    Knut Ståle Eriksen   
Koordinator, FNF Rogaland   Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland 
 
Kopi: 
Fylkesmannen i Rogaland 
Miljødirektoratet 
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Norsk Friluftsliv 
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold 
Samarbeidsrådet for naturmangfold 


