
Offentlig møte på varhaug, tirsdag 5. okt. 2021, kommunestyresalen 

Deltakere: Rundt 30 grunneiere var møtt opp på kommunehuset. Det var sendt epost til alle 120 

grunneiere, men bare de som søker produksjonstilkudd (aktive bønder) 

Connie Hellestø fra Jæren vannområde og Per Bjorland fra frivillige tiltak var også der. 

Referat 

1. Rambøll presenterte status for tilstanden. 

2. Det ble kommentert at fangst tall lå rundt 100 for begge elver. 

3. Det skjer fortsatt uhell med gjødsel og silosaft og det er et problem med for mye gjødsel på 

våren 

4. Det lukter av og til kloakk fra reiestadbekken og Brattlandsåna. Foreslår å sjekke kommunens 

avløpsnett 

5. Enkelte opplever det som problem med trer I kantsone, fordi røtterne tetter igjen 

veidene/drensrørene og de opplever at trer ødelegger steinsettingen. 

6. Stor skepsis til løsninger som betyr endringer I landbruksareal og I steinsettinger langs elv, som 

bønder mener beskytter mot erosjon.  

7. Flere etterspør måledata fra begge elver og fra flere målepunkter og det blev foreslått at 

tiltaksplanen skal omfatte et måleprogram.  Flere menet at det var behov for kontinuerlig 

overvåking for å fange opp punktutslipp 

8. Dersom det skal tas prøver må grunneiere være informerte. 

Etter møtet: 

Det kom frem at landbrukskontoret inntil for to år siden har hatt en tilskuddsordning rettet mot 

gjenoppretting av steinsettinger langs elv. Det siste SMIL-tilskudd til reparasjon av ordinær loddrett 

steinsetting ble innvilget våren 2018. Etter det har vært ru steinsetting jevnfør nye veiledninger. 

Karin bekreftet etter møtet at det utbetales tilskudd til areal med steinsatte kanter uten 

vegetasjonssone. Steinsetting er ikke i strid med Forskrift om PT, men manglende vegetasjonssone er i 

strid med det. Ny forskrift har kommet nå – denne kan forhåpentlig bidra til at mer kantsone blir 

opprettholdt. 

1.  

Beslutning 

Det ble nedsatt to referansegrupper. I begge referansegrupper sitter Per Bjorland (Frivillige tiltak) og 

Connie Hellestø (Jæren vannområde). 

Søndre Varhaugselv: Håkon Varhaug, Eirik Varhaug og Svein Åge (representerer også NJFF) 

Nordre Varhaugselv: Olav Varhaug, Miriam Sør-Reime 

 

 

 


