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Regionalplan med tiltaksprogramfor vannforvaltningi vannregion
Glommaogi de norskedeleneav vannregionVästerhavet- uttalelse til
høringsforslag
Vi visertil oversendelsefra Østfoldfylkeskommuneav26. juni 2014.
Uttalelsetil forslagenetil forvaltningsplanerog tiltaksprogramfra FylkesmanneniHedmark
følgernedenfor.
Kommentarertil utkast til planer og tiltaksprogramfor vannregionGlommaog
Grensevassdragene
Fylkesmannenmenerat dokumentenefor beggeområdenegir en oversiktligframstilling der
status,påvirkninger,hovedutfordringerog målsettingerfor de ulikevannforekomstenekommer
godt fram. Planenegir ogsågodeoversikterover vannforekomstermed unntakog utsatt frist for
å nå miljømåleneog årsakenetil dette.
Dokumenteneer omfattendebådegeografiskog tematisk,og de er derfor tidkrevendeå gå
grundiginn i. Det er en utfordring å få fram forskjellerog detaljer i ulike delområderfor et så
stort og sammensattområde.Sammendragene
er derfor viktige,og de gir en godoversikt over
hovedinnholdeti dokumentene.
Tiltaksoversikteneinnenulike tiltaksgruppergir denenkeltesektormyndigheten oversiktover
hvilketiltak somer aktuellei hvilkevassdrag.Det er positivt at viktighetenavsynergieffekterav
tiltak og positiveringvirkningerer framhevet.Sektormyndighetenemå gjøreet arbeidpå
beregningav kostnaderog effekter av tiltak samtnyttevurderingfør en reell prioritering kan
foretas.Sliksett gir ikkedisseplanene og tiltaksprogrammeneet ferdiggrunnlagfor prioritering
– de er kun førstestegi retningav å kunnegjøreen prioritering. For vassdragmed
kraftproduksjonhar Klima- og miljødepartementetog Olje- og energidepartementetgitt
nasjonaleføringerfor fastsettelseavmiljømål(brevav24.01.2014).Vannregionenhar ogsågjort
egneprioriteringerav tiltak i regulertevassdrag
.
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Planeneskalværeverktøyfor å nå vannforskriftensmål om godøkologisktilstand/godt
økologiskpotensialeog godkjemisktilstand.Omplanensvirkningerheter det blant annet(s.
13):«Forvaltningsplanengir regionaleog statligeføringertil kommunenei vannregionen,og skal
bidra til å samordneog gi retningslinjerfor arealbrukenpå tversav kommune- og
fylkesgrensene.
Dersomretningslinjenefravikesgir dette grunnlagfor å fremmeinnsigelseetter
plan- og bygningsloven
.» I veileder01:2013Regionalvannforvaltningsplanstår det imidlertid
følgendeom virkningeravplanen:«Forvaltningsplanengir klareregionaleog statligeføringertil
kommunenei vannregionenog skalbidra til å samordneog styrearealbrukenpå tversav
kommune- og fylkesgrensene.
Dersomen kommunei sinarealplanleggingfravikermiljømålene
somer satt i denregionalevannforvaltningsplanengir det grunnlagfor å fremmeinnsigelsetil
deaktuellearealplanene». Etter Fylkesmannens
oppfatningbør planeneværetydeligerepå at
innsigelseer et muligvirkemiddeldersomdet vedtasarealbruk/virksomhetsommedførerat
miljømålfor vannforekomsterikkenås,jf. veileder01:2013.Formuleringeni plandokumentene
bør derfor værelik den somstår i veilederenpå dette punktet, og ikkeutydeliggjøresved å vise
til utarbeidelseav retningslinjer.
Muligeinteressekonfliktermellommiljømålfor vannforekomsteneog vesentligenærings- og
samfunnsinteresserer vist i planutkastetfor Glomma(tabell 2-1). Dette gjelderblant annet
konfliktenmellommålsettingerom bruk av fornybarenergiog gjennomføringenav
vanndirektivet/vannforskriften.Enannenmålkonfliktsomer aktuellog somer omtalt i
tiltaksprogrammeneer landbruketsmål om økt matproduksjonvstiltak innenlandbruketsom
kanmedføreredusertproduksjon.Videreframgårdet av beggetiltaksprogrammeneat
foreslåttetiltak i landbruketkanmedføreøkt innholdav soppgifteri korn eller økt bruk av
plantevernmidler– dette er i konflikt medmålsettingenom tryggnorskmat. Målsettingenom
bevaringav biologiskmangfoldharmonererimidlertid godt med vannforskriftensmål om god
økologisktilstand.Etter Fylkesmannens
oppfatning er det viktig at bådemålkonflikterog
sammenfallmellommiljømålfor vassdragog øvrigesamfunnsmålsynliggjøresi planerog
tiltaksprogram.
Tabellenmed oversiktover bruk av vannforskriftens§ 12 i forvaltingsplanutkastetfor Glomma
(tab. 6-4): Hermanglerinformasjonsomer spilt inn til Vannregionmyndigheten
fra
FylkesmanneniHedmarki e-post av 28.3.14– dette bør tas inn i oversikten:
Vannforekomst- Vannforekomst- Begrunnelsefor bruk av§12
Merknad
ID
navn
Hedmarkfylke
002-118-1-L
Mjøsa
Søknadom mudringog dumpingav Fylkesmannenhar i
masseri Mjøsaifm nytt dobbeltspor brev av 21.09.2012
for jernbaneog ny E6:Dumpingvil
gitt tillatelsetil
kunnemedføreat tapet av
mudring,men ikke
miljøkvalitetblir størreenn
dumpingav masser
samfunnsnyttenav inngrepet.
i Mjøsa
Viderekanhensiktenmed tiltaket
oppnåsvedmetodersom
miljømessiger vesentligbedre,i
dette tilfellet deponeringav masser
på land.
002-2895-R
Glomma(OsSøknadom utbyggingav
Fylkesmannenhar i
Alvdal)
Tolgafallenei Glomma:
brev av 30.09.2013
Samfunnsnyttenav utbyggingen
fraråddNVEå gi
vurderessommindre enntapet av
konsesjon
miljøkvalitet
og fremmet
innsigelsetil
søknaden
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I oversiktenover kandidatertil sterkt modifisertevannforekomsteri tiltaksprogrammet(s.8 og
s.57) for vannregionGlommasomer prioritert for tiltak manglerfølgende(vannområde
Glomma):
a) Glomma(samløpHåelva– Os)hvor Røstefossenkraftverker prioritert for innkallingtil
konsesjonsbehandling,
b) Glomma(Alvdal– Høyegga),Glomma(Høyegga
-Atna)samtRena(utløp Rendalen
kraftverk- Lomnessjøen)påvirkesav Rendalsoverføringen
og er prioritert for
miljøforbedrendetiltak, jf. vedlegg6 i forvaltningsplanutkastet
.
Dissevannforekomsteneer gitt 1. prioritet vedlokalprioritering.Debør inngåi oversikteni
sammendragetav regionaleprioriteringerinnenforfysiskeinngrepog i kapittel 4 med oversikt
over prioriterte vannforekomster.
Viktigepåvirkningstyperog tiltak
Landbruk: Fylkesmannener enigi at det mest kostnadseffektiveville værei størregradå
målrette SMIL- og RMP-midler mot sårbareresipienter,men for mangeavordningenevil dette
værevanskeligå forvalte.Dagensforvaltningav slikeordningerer i stor gradrettet mot
eiendomog foretak samtbeliggenhetenav eiendommerog i liten gradmot beliggenhetenav
det enkelteareal.Mer målrettingmot regionerog kommunersomhar sårbareresipienterer
enkelt å forvalte,men er ikkealltid tatt like godt i mot av næringa.
FylkesmanneniHedmarkhar sideninnføringenav regionaltmiljøprogrami 2004målrettet
tilskuddtil utsatt jordarbeidingved å øketilskuddssatsenfor de høyesteerosjonsklassene
mer
ennfor de laveste.Det er imidlertid en utfordring at arealetmed åkeri stubbhar gått ned de
sisteårene.Tilskuddtil miljøvennligbruk av husdyrgjødseler målrettet til å få en bestmulig
utnyttelseav husdyrgjødslapå det enkelteforetak.
Avløp: Fylkesmannener enigi at alle tiltak/tiltaksgruppersom nevnesi tiltaksprogrammenebør
vurderesav sektormyndighetenefram mot 2018for å redusereutslippfra renseanlegg.Dette
gjelderbådeadministrativetiltak (f.eks.utredningog kartleggingav tiltaksbehov),tiltak mot
avløp(f.eks.utbedringav ledningsnett, innføringav sekundærrensingvedkommunale
avløpsanlegg)og tiltak mot punktutslipp(f.eks.nyeoverføringsledninger
). Tilsvarendebør
samtligetiltak somer listet opp for å redusereutslippfra industri vurderesfram mot fristen for
operativetilt ak(2018). Nårdet gjelderavrenningfra spredteavløpsanlegg,mener
Fylkesmannenat kommunenebør prioritere å gjennomføreen kartleggingav funksjonfor disse
anleggene.Påbakgrunnav en slikkartleggingbør tiltak prioriteresfor de dårligstfungerende
anleggene.Somdet påpekesi tiltaksprogrammenehar spredteavløpofte utslipptil småog
sårbarevannforekomster. Det er positivt at oppryddingi spredteavløptil sårbareresipienter
framhevesi tiltaksprogrammene.
Langtransportertforurensning
I 2014er kalkingsomtiltak mot menneskeskaptforsuringi Hedmarktatt opp til ny vurdering
med bakgrunni ny forskningog overvåkingav langtransportertesurekomponenter.Ut fra
dennevurderingener det konkludertmed at forsuringnå liggertilnærmet på naturlig
bakgrunnsnivå,og myndighetenehar dermedbestemtå avsluttekalkingen i Hedmark.
Overvåkingvil imidlertid gjennomføresfor å kunnefangeopp og dokumentereeventuell
reforsuring.Et programfor denneovervåkingener underutarbeidelse.Kalkavslutningen
medførerendringeri risikovurdering(dersomsur nedbører årsaktil risiko)og forslagtil tiltak for
de vannforekomstenesomtidligereble kalket. Dokumentenevil måtte korrigeresmed hensyntil
dette.
Biologiskpåvirkning

Side3 av5

Informasjontil allmennheten om biologiskepåvirkningerbør styrkes.Dette gjelderblant annet
for krepsepest: Hvilkevassdrager rammetav pestog hvilkeforholdsreglermåtas (desinfisering
av fiskeutstyr,kanoermm). Ørekyteer ogsået problemi mangevassdrag.Fylkesmannenhar
iverksatttiltak for å bekjempeørekytei enkeltevassdrag,men arten har omfattendeutbredelse,
og en må her vurderehvor ørekytahar størstnegativpåvirkningog hvilketiltak somkanha
effekt. Videreer det utfordringerknyttet til bekjempelseav andrefremmedearter somleveri
og nærvann– her nevnervi spesieltkjempespringfrøog vasspestsomer aktuelleinnenfor
vannregionGlomma.
Fysiskeinngrep
Fysiskeinngreper en av de viktigstestore påvirkningenei vannregionGlomma.I Hedmark er det
både store utbyggingeri elver,oppdemming/etableringav reguleringsmagasiner
og mindre
utbyggingeri form av småkraftsommedførerbetydeligpåvirkningpå livet i og nærvassdraget.
Ogsåinngrepi forbindelsemed tidligeretømmerfløtinghar påvirket enkeltevassdragbetydelig.
Det er viktig at vannregionensprioritering av konsesjonersomskaltasopp til revisjoner,
innkallingtil konsesjonsbehandling
og gjennomføringav miljøforbedrendetiltak følgesopp. For
Glommai Hedmarkog Akershuser et prosjektfor utbedringav fiskepassasjerforbi
elvekraftverkenei sluttfasen,og en handlingsplanfor fiskepassasjer
vil foreliggei løpet av
vinteren2014/2015.
I Klarälven/Femund
-/Trysilvassdrageter det i perioden2010-2014gjennomførtet prosjekt
«Vänerlaksensfrie gang»hvor tiltak for å få Vänerlakstil igjenå gåopp i Trysilelvaer utredet –
dette er et stort og viktig tiltak somdel av gjennomføringenav vannforskrifteni Norge.Tiltaket
inngåri forvaltningsplanenfra faseI.
I oversikteneover sterkt modifisertevannforekomsterinngårMyklebysjøen(Glomma)og
Sjusjøen(Mjøsa). Dissekantas ut, da de pr i dagikkeer vurdert å inngåi dennekategorien, jf.
Vann-Nett. VannforekomstenHakabekkenog Rosenlundbekken
(Mjøsa)tasinn i oversikten.
Oversikteneover vannforekomstermed utsatt frist for å nå miljømålenesamtbegrunnelsefor
dette må oppdateresjevnligetter hvert somny informasjonog overvåkingsresultatergjøres
tilgjengelig.Fylkesmannenserat informasjonenfor en del av vannforekomstenei oversiktene
ikkeer oppdatert.Dette er imidlertid en prosesssompågårkontinuerlig,og vannområdene
sørgeri samarbeidmed fylkesmennenefor at Vann-Nett oppdateresog at oversiktene
korrigeres.

Med hilsen

JørnGeorgBerge.f.
miljøverndirektør

RagnhildSkogsrud
overingeniør

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentog sendesut uten signatur.
Kopitil:
FylkesmanneniOppland
VannområdeMjøsa
Opplandfylkeskommune
FylkesmanneniØstfold
FylkesmanneniOslo& Akershus
Hedmarkfylkeskommune
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VannområdeneGlommaog Grensevassdrag
Miljødirektoratet
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