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Høringssvar – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
Det vises til høringsbrev for regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, og for de
norske delene av vannregion Västerhavet, datert 26.6.2014 fra Østfold fylkeskommune ved Per
Inge Bjerknes, leder for vannregion Glomma og Grensevassdragene.
Følgende dokumenter ligger til grunn for høringen:
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021, høringsutkast
30.6.2014
- Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 for vannregion Glomma,
høringsutkast 30.6.2014
EUs rammedirektiv for vann berører flere av Mattilsynets fagområder så som drikkevann,
fiskehelse og fiskeoppdrett, plantevernmidler og beredskap. Mattilsynet er direktorat og
tilsynsmyndighet etter matloven og forvalter en rekke forskrifter hjemlet i matloven som direkte eller
indirekte har betydning for forvaltning av vannressurser: FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om
vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om
internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen FOR 2004-07-26 nr 1138: Forskrift om
plantevernmidler. FOR 1997-02-20 nr 192: Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og
avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet. FOR-2003-07-04-951 Forskrift om organiske
gjødselvarer mv. av organisk opphav.
Som sektormyndighet skal Mattilsynet bidra til helhetlig og koordinert vannforvaltning og bidra til at
mål nedfelt i vannforvaltningsforskriften som ligger innenfor vårt forvaltningsområde nås.
Miljødirektoratet samarbeider med andre offentlige myndigheter, bransjer og virksomheter for å
oppnå koordinerte og målrettede tiltak mot fremmede arter.

Viktige fellestiltak i den strategien er å:
utvikle regelverk mot fremmede arter
utvikle retningslinjer for risikovurdering ved tilsiktet introduksjon og gjennomføre
risikokartlegging og -vurdering innen sektorene
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iverksette tiltak mot etablerte fremmede skadelige arter gjennom konkrete handlingsplaner
for aktuelle problemarter.
 utvikle systemer for tidlig varsling av fremmede arter som kan komme til Norge
 informere, samordne og gjennomføre kompetanseheving
 kartlegge og overvåke fremmede arter
I 2008 arrangerte daværende Direktoratet for naturforvaltning en stor konferanse på Stjørdal
for berørte sektorer, for å sette fokus på oppfølging og handling ut fra strategien.


Samarbeid mellom direktorater
Miljødirektoratet har ansvar for mange tiltak i strategien, og også ansvar for å koordinere tiltak
mellom sektorene. For å utvikle felles grep og samarbeid om tiltak er det opprettet et
direktoratsforum som skal bidra til å koordinere innsatsen mot fremmede arter mellom
sektorene.
Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Forsvarsbygg,
Statens vegvesen og Fiskeridirektoratet er med i dette samarbeidet.
Oppfølging og koordinering av fellestiltak i Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot
fremmede skadelige arter er en viktig arbeidsoppgave for forumet.
Mattilsynets har ansvar for forvaltning av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr.
Mattilsynets befatning med forekomsten av krepsesykdommen krepsepest, går via ulike
bekjempelsesforskrifter som har som formål å bekjempe og begrense spredning av sykdommen. I
dette ligger ikke en forståelse av at fremmede arter som kan være bærere av sykdommen faller inn
under Mattilsynets ansvarsområde.
Regelverkene i tabellen i vedlegg 2 side 82 om juridiske virkemidler er ikke innenfor
Mattilsynets myndighetsområde. Mattilsynet har derfor ikke ansvar for tiltak knyttet til
biologisk påvirkning. Vi ser derfor at rapporten er tydelig på det faktum.
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