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Regional plan for vannforvaltning

i Glomma med tiltaksprogram

Fylkesmannen viser til Deres brev vedrørende
for vannregion Glomma.

høring av regional forvaltningsplan

Vi mener planen i det alt vesentlige gir en god oversikt over de problemstillinger

- uttalelse
med tiltaksprogram

og tiltak som er

mest sentrale for å nå vannforskriftens målsetninger i vannregionen. Tiltaksutredningene
er på
mange områder generelle og lite detaljerte. Det vil derfor være et utstrakt behov for videre
utredning av tiltakene i den enkelte vannforekomst før de kan iverksettes.
Fylkesmannen har for øvrig noen mindre kommentarer

til planen.

I kap 6.2. Strengere miljømål enn standard miljømål etter vannforskriften mener vi truede arter og
naturtyper i vann i større grad bør fremheves som verdier det bør stilles særskilte miljømål til. Innen
vårt fylke gjelder det særlig elvemusling, storaure, kreps og kalksjøer. I tillegg mener vi
vannforekomster med arter som bl.a. ål, laks, sjøaure bør ha særskilte miljømål ut over
standardmiljømålet.
For kalksjøer er dette vist i vedlegg 4. Vi vil her bemerke at det er kommunen og
ikke fylkesmannen som bør stå som myndighet når det gjelder vannforekomster
som er utvalgt
naturtype

(jf. Forskrift om utvalgte naturtyper).

Fylkesmannen vil i tillegg få påpeke en formulering
under kap. 1.1. på s. 2 i dokumentet som kan
misforstås. I punktet om regionalt overvåkingsprogram står det at «Ansvaret for overvåking ligger til
Fylkesmannsembetet».
Dette bør justeres til at det er ansvaret for planlegging og koordinering av
overvåking som ligger til Fylkesmannen.

Vebjørn Knarrum e.f.

Ola Hegge

avdelingsdnektør

seniorrådgiver
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