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Høringsuttalelse - regionale planer for vannforvaltning for
vannregion Glomma og de norske delene av vannregion
Västerhavet
Hedmark fylkeskommune viser til høringsbrev av 26.06.14, og oversender høringsuttalelse på
vegne av vannområdene Glomma og Grensevassdragene. Høringsuttalelsen ble vedtatt av
vannområdeutvalgene for Glomma og Grensevassdragene 18.09.14. Hedmark fylkeskommune
vil gi en egen høringsuttalelse til de regionale planene.
Vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene avgir
følgende høringsuttalelse til Vannregionmyndigeten:
Den totale vurderingen av planene er at dokumentene utgjør et godt grunnlag og
inneholder alle de sentrale delene som skal til for at de skal kunne benyttes i arbeidet
mot å nå miljømålene jf. vannforskriften. Det er fremdeles en del ting i dokumentene
som kan forbedres slik at planene blir bedre og mer strukturerte. Planene er store og
tunge dokumenter og de sentrale delene bør gjøres tilgjengelig i en forenklet versjon, og
det bør komme tydelig fram hvordan disse planene skal implementeres i det daglige
arbeidet hos ulike myndigheter. Vannområdene vil påpeke at kompleksiteten og
omfanget av arbeidet med vannforskriften er en stor utfordring i seg selv og at dette
forsterkes med et til dels mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Dette er noe vi mener at
planen ikke beskriver i særlig grad.
Vannområdene mener at planene ikke er tilfredsstillende når det gjelder prioriteringer.
Det oppfattes at det er få nasjonale avklaringer og det kan virke som at kommunene i
stor grad er overlatt ansvaret for prioritering og også de økonomiske konsekvensene av
dette. Det er viktig at VRM presser på for å få klare nasjonale føringer fra ulike

departement og også få klarhet i økonomiske forhold rundt store løft i blant annet vannog avløpssektoren.
I tillegg ser vannområdeutvalgene behov for økte økonomiske rammer i forhold til
tilskuddsordninger for gjennomføring av tiltak i landbruket. Vannområdeutvalgene er av
den oppfatning at prioritering og gjennomføring av tiltak avhenger av økonomien hos
den ansvarlige. Vannområdeutvalgene støtter seg videre til at det er meget viktig å
fortsatt prioritere problemkartlegging i kommende periode.
De største utfordringene i arbeidet med å nå miljømålene jf. vannforskriften er etter
vannområdeutvalgenes oppfatning mangel på kunnskap, økonomi/ressurser og uavklarte
målkonflikter.
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