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Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, 2016-2021.
Høringsuttalelse fra Nedre Glomma Elveeierlag (NGE).

Vassdragsbruk, brukermål og brukerinteresser er underkommunisert i
planutkastet.
God vassdragsbruk foretatt av brukerinteressene gir det beste
langsiktige vern.
Det er behov for å fokusere sterkere på brukermål og brukerinteresser.
Dette må komme tydeligere fram i den påtenkte regionale planen ved å prioritere kartlegging av
brukermål knyttet til vannforekomstene.
Vannforvaltningsarbeidet har lagt ned betydelige ressurser i å kartlegge tilstanden i vannforekomstene.
Dette arbeidet har vært nødvendig for å få fram status og utgangspunkt for videre arbeid.
Undersøkelsene har i stor grad bekreftet tilstand vi har ant eller visst om.
Det er nå tid for å få fram mangefasetterte tiltak, finne tiltaksområder, prioritere og iverksette.
For å få effektive, treffsikre tiltak som folk ved vannforekomstene har et eierforhold til, må
vannkvalitetsmål kobles til brukermål på hvert sted.
Etter NGE’s syn legger den regionale planen for lite vekt på vassdragsbruk, brukermål og brukerinteresser,
dette kan illustreres ved at relativt få sider i et omfattende plandokument omhandler brukermål og
brukerinteresser.
Innenfor plandokumentets avsnitt om brukerinteresser ser en dessverre at det fokuseres nokså ensidig på
antatte interessekonflikter mellom forskjellige brukerinteresser. Planen burde i større grad se muligheter i
god planlegging og flerbruk. Det er også skuffende at planen viser til at det sålangt ikke er utarbeidet
nasjonale egnethetskriterier for brukerinteresser, og dette medfører da at armene faller ned langs siden.
Men - da kan vi selv utvikle verktøy til bruk for egen vannforvaltning og dermed kanskje kunne bidra til å
utvikle de nasjonale standardene/klassifiseringene som savnes.
En vil utdype dette ved å peke på:
Flerbruk der ulike brukermål og brukerinteresser er harmonisert best mulig i forhold til vannkvalitetskrav
vil bidra til at mange har glede av vannforekomstene våre.
Dette gir også grunnlag for at tiltakene våre vil bli bredt legitimert, rett prioritert og vellykkede.
For å få fram mer om potensialet ved flerbruk forutsettes at den regionale planen inneholder en nærmere
kartlegging blant brukerne lokalt for å se på dagens anvendelse av vannforekomstene og strandsonene,
samt brukernes planer framover med sine muligheter og begrensninger. Eksempelvis vil reiselivspunkter
kunne bidra til å forsterke krav til vannkvalitet og hvor tiltak bør prioriteres.
Kartlegging av brukermål og brukerinteresser må inn og få en prioritert plass i den regionale planen.
Er vannkvantitet og vannstandsforhold en del av begrepet «vannkvalitet ved en vannforekomst»?
Det er uansett reist flere spørsmål knyttet til vannstandsforhold og flerbruk.
Fra kraftverkssiden er det fremholdt at styringsmulighetene er beskjedne, naturforholdene og
reguleringsregimene gir lite manøvreringsrom.
På den annen side er f eks sportsfiskeinteressene avhengig av vannføring som sikrer fisken naturlige
levekår.
Det vil være interessant å se om gode vannkvalitetstiltak vil kunne åpne opp for bedre løsninger enn
dagens.
En tidligere undersøkelse tyder på at beitearealene ned mot Glomma har større husdyrtetthet enn beiter
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generelt i Østfold.
Ved siden av beiter og vassdragsbruk i tradisjonell landbruksdrift, vil bygdenæringer (St.m. 33
«Velkommen til bords») utvikles i tida som kommer – også i tilknytning til vannforekomstene våre.
Verdier ved dette er interessant å kartlegge og holde opp mot vannkvalitet.
Tabellen nedenfor er en første illustrasjon av hvordan en kan tilnærme seg brukermål og starte et arbeid
med egnethetskriterier. Arbeidet i Glomma Sør har sett noe på dette.
Vannforekomst
nr

Stedsnavn

Brukermål

Vedtak/
henvisning

Brukerinteresse

Mulig flerbruk/
interessekonflikt

Merkn

F eks

Furuholmen

Reiseliv

DriftsplanNGE

Reiseliv/turisme
Kulturminner
Friluftsliv
Båt og brygge

Behov for
forbygningsarb.

Prioritert
utfartspunkt

Middels vannkva

Med hilsen
Nedre Glomma Elveeierlag.
Laget ble startet i 1958 og har ca 160 medlemmer mellom Askim og Sarpsborg, representerer om lag 60
km strandlinje langs Glomma.
NGE arbeider for bruk, utvikling og vern av Glomma som ressurs.
NGE deltar i et elveeierlagssamarbeid med tilsvarende lag fra Vamma, Øyeren og nord for Øyeren.
Torstein Maugesten
Sekretær.
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