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INNSPILL - HØRING AV DOKUMENTET "VESENTLIGE
VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" FOR VANNREGION GLOMMA
Viser til brev av 01.07.2012.
Del 1:
Rådmannen mener at dokumentet gir en god oversikt over de faktiske forhold, miljøstatus og
utfordringer som omfatter vannregionen. I prosessen med å bedre de områdene som ikke har
god økologisk tilstand vil det være viktig at man setter mål som er ambisiøse, men samtidig
innenfor hva som er realistisk å oppnå. For å nå de målene man setter for området vil det
være viktig at det settes av nok midler til effektive tiltak. Dette må løftes opp på sentralt
politisk nivå. Tabell 3 viser at det må økt innsats og bevilgninger til bedring av tilstanden for
å nå målene. Det framgår av tabell 2 at det er en overvekt av vannforekomster som har dårlig
eller moderat tilstand og legger man til forekomster som har udefinert tilstand er man oppe i
nesten 70 %. Dette synliggjør behovet for en rekke tiltak innenfor de ulike vannforekomstene
og særlig innenfor kyst. I rapporten påpekes det at kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være
godt nok i forhold til å belyse hovedutfordringene. Rådmannen mener at man bør ha et økt
fokus på å framskaffe ny kunnskap som kan nyttiggjøres i prosessen for å bedre tilstandene.
Andelen udefinert tilstand i tabell 2 bekrefier dette. For å kunne sette inn effektive tiltak for å
nå miljømålene er man avhengig av kunnskap for å tilpasse tiltakene til den enkelte
vannforekomst optimalt.
Under punkt 6.3 framgår det at vannkraftregulering er en stor påvirkningsfaktor i
vassdragene. Men her menes det de reguleringene som ikke har pålegg om minstevannføring
og oppdemming/reguleringsmagasiner
i innsjøer. Her mener rådmannen at selv om det er
pålegg om minstevannføring og om det er oppdemming/reguleringsmagasiner
i innsjøer så er
det en stor påvirkningsfaktor på vassdraget og økosystemet. Dette bør tas med på lik linje
med andre regulerte vassdrag.
Sett i lys av klimaendringer og det som presenteres i punkt 7.1 vil det være viktig å overvåke
tilstanden i vannforekomstene og ha et best mulig kunnskapsgrunnlag i bunnen. Man bør
også vurdere mulige avbøtende tiltak man kan iverksette i forhold til å motvirke denne
effekten.
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Av figur 6 framgår det hvor man bør sette inn størst innsats i forhold til å nå målene innen
2021. I Rendalen er Storsjøen og enkelte elver i risiko for ikke å nå målet.
Punkt 9 omhandler brukerinteresser. Her kan man også nevne den helsemessige
gevinsten/verdien med naturopplevelser og friluftsliv har for mange.
Del 2:
Vannområde Glomma og Vannområde Grensevassdragene:
Rendalen kommune mener at det er gitt et godt bilde av miljøstatus, utfordringer og
problemstillinger i disse vannområdene, og at det i Rendalen er forskjell på utfordringene
mellom de to vannområdene. Statusen her viser at miljøtilstanden er bedre enn for hele
vannregionen under ett, men at man også har utfordringer innen elv, innsjø og grunnvann.
Risikovurderingene er også mer positive enn for hele regionen. Påvirkningsfaktorene
stemmer godt overens med bildet i kommunen, og rådmannen ser blant annet utfordringen
med politisk ønske om å øke produksjon av fornybar energi (vannkraft) og å ha elver med
god miljøtilstand.
Generelt mener Rendalen kommune at det er svært viktige utfordringer som belyses i
overnevnte dokumenter. For å lykkes er man avhengig av en felles forståelse av problemene
man står ovenfor i vannregionen og vannområdene og at alle er villige til å bidra. Kommunen
er med på å finansiere et overvåkningsprosjekt gjennom fylkesmannen i Hedmark som går på
vannkvalitet. Her er mange kommuner i Hedmark med på et spleiselag sammen med staten.
Det er fortsatt flere kommuner som ikke bidrar og det vil være avgjørende for framtiden å få
med seg a le på slike tiltak for å nå miljømålene innen 2021.
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