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HØRINGSUTTALELSE PÅ VESENTLIGE
VANNFORVALTNINGSSPØRSMAL
- VANNREGION GLOMMA,
VANNOMRADE LEIRA - NITELVA, FRA NITTEDAL KOMMUNE
Kommunestyret i Nittedal kommune har behandlet «Høringsuttalelse på vesentlige
vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Glomma, vannområde Leira —Nitelva» i
møte 19.11.2012 sak 110/12.
Vedtak

Nittedal kommune stiller seg bak høringsuttalelsene/innspillene fra styringsgruppa
for vannområde Leira - Nitelva på dokumentene «Vesentlig
vannforvaltningsspørsmål for vannregion Glomma» og «Vesentlig
vannforvaltningsspørsmål for vannområde Leira —Nitelva». I tillegg har Nittedal
kommune innspill til «Vesentlig vannforvaltningsspørsmål for vannområde Leira —
Nitelva».
Kommentarere

til dokumentet

vesentlige

vannforvaltningsspørsmål

Følgende forhold kommenteres når det gjelder påvirkninger, utfordringer,
utviklingstrekk og risikovurderinger:
1. En svakhet ved dokumentet er at «hyppighet av registrerte påvirkningsfaktorer»
er brukt som mål på hovedutfordringer og hovedpåvirkninger. Dette skyldes blant
annet at det ikke er tatt høyde for størrelsen på vannforekomsten og den relative
viktigheten av påvirkningsfaktoren innenfor vannområdet. Dette gjør at
vannområder med mange vannforekomster vil få en relativt sett større påvirkning på
prioritering av fremtidig arbeid sett opp i mot et vannområde med få
vannforekomster, selv om arealet for vannområdene ikke nødvendigvis er
forskjellig.
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2. At avrenning fra landbruk også omfatter erosjon fra jordbruksarealer
tydelig nok frem.

kommer ikke

Følgende forhold kommenteres når det gjelder uavklarte problemstillinger:
Det er behov for en vurdering av samfunnsmessige konsekvenser for ulike nivå
av måloppnåelse. Sektormål på miljøtiltak og hvilke konsekvenser ulike tiltaksnivå
vil ha for ulike landbrukspolitiske målsetninger som matproduksjon og matkvalitet.
Det kreves overordnede avveininger av mål for å komme videre i tiltaksarbeidet
mellom sektorer. Det er derfor behov for å klargjøre bedre ansvarsforhold i
forbindelse med oppfølging av tiltak og virkemidler innenfor landbrukssektoren.
Dersom det skal være mulig å nå miljømålene innen fristen må manglende
metodikk, veiledning og retningslinjer komme på plass. Dette gjelder blant annet for
vannforekomster med "mulig risiko", for å klargjøre økologisk tilstand for
vannforekomster som nå har udefinert økologisk tilstand, for leirelver som trenger
forbedret metode for klassifisering av god økologisk tilstand, samt at det er behov
for en egen standard for bruk av vannplanter og fisk som klassifiseringselement og
som overvåkingsparametere.
Det er behov for å klargjøre ansvarsforhold og deltakelse i arbeidet i
vannområdene for ulike sektormyndigheter (Statens landbruksforvaltning,
Statens Vegvesen, Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning osv.).

NVE,

Det er behov for tilstrekkelig personellressurser og kompetanse for
gjennomføring av tiltakene hos alle aktører.
Det er nødvendig å sikre at det er en reell konkurransesituasjon for kjøp av
konsulenttjenester, bl.a. til overvåking og klassifisering av biologiske parametere.
Behov for overordnet vurdering av betydningen av bredere kantsone, for
eksempel 10 m, som tiltak for å begrense avrenning/erosjon fra jordbruket og
naturlig erosjon, vurdert opp mot jordlovens krav og produksjonsmål i jordbruket.

Nittedal kommune mener dokumentet «Vesentlig vannforvaltingsspørsmål for
vannområde Leira —Nitelva» har mangler og feil som bør rettes opp, kommunen
mener følgende bør rettes:
I dokumentet under kapittel 2. «Om vannområde Leira —Nitelva» defineres
Nitelva først som kalkrik, deretter som kalkfattig, for så igjen bli definert som
kalkrik. Denne informasjonen er hentet fra vann-nett. Informasjonen
medfører ikke riktighet og må rettes opp i så vel i vann-nett som i
dokumentet.
I tabell 2. under «Flomverk» og «Fysisk endring av elveløp» er ikke
informasjon om dette tatt med i tabellen for Nitelva. Sannsynligvis er
«Flomverk» og «Fysisk endring av elveløp» i Nitelva utelatt fordi vann-nett
ikke var oppdatert på tidspunktet tabell 2 ble laget.
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I tabell 3. under «Biologisk mangfold» er det referert til at Leira er en
meandrerende elv (svært truet naturtype) Nedre deler av Nitelva er også
definert som meandrerende dv. Dette er uteglemt i tabellen.

I tillegg er det nødvendig med forbedret kunnskapsgrunnlag, metoder og
retningslinjer for å få klassifisert leirelver og hvordan tilstanden skal vurderes, samt
for beregninger av kost- nytte og kost-effekt av tiltakene.

Med vennlig hilsen
Ole Martin Moen
avdelingsleder

Liv Beate Stormyhr
avdelingsingeniør

Godkjent og ekspedert uten underskrift
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