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Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan med
tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell for Glomma
vannregion
Vi viser til høringsbrev for regionale vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for
Glomma vannregion 2016-2021 og oversender med dette Miljødirektoratets høringsuttalelse.
Høringsuttalelsen gjelder regional vannforvaltningsplan og regionalt tiltaksprogram. Uttalelse til
overvåkingsprogrammet samt Handlingsplanen (2016) er inkludert. Se vedleggene for selve
uttalelsen.
Miljødirektoratet berømmer aktørene på så vel vannområde- som vannregionnivå for betydelig
innsats i forarbeidet til denne planen. Dette vil bidra til å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse
og bærekraftig bruk av vannforekomstene i regionen og til å oppfylle målet om god tilstand for
vann.
Miljømål
Miljømålene er sentrale i den regionale vannforvaltningsplanen. Innspill knyttet til miljømålene bør
derfor særlig tillegges vekt i ferdigstillelsen av planen.
Tiltak
Tiltak for å nå miljømålene er sentrale i det regionale tiltaksprogrammet. Innspill knyttet til tiltak
bør derfor tillegges særlig vekt i ferdigstillelsen av programmet.
Oppsummeringen av tiltaksprogrammet er et særdeles viktig kapittel i forvaltningsplanen. Dette
skal kunne stå på egne ben slik at Regjeringen ved forberedelse av Kongelig resolusjon skal kunne
bruke dette som beslutningsgrunnlag når planen vedtas. Miljødirektoratet tar gjerne en dialog med
vannregionmyndigheten om dette kapittelet spesielt.
Overvåking
Vi har valgt å gi tilbakemelding til regionalt overvåkingsprogram gjennom vår høringsuttalelse til
oppsummeringen av overvåkingsprogrammet i forvaltningsplanen.
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Handlingsprogram
For de regioner som også har sendt Handlingsprogrammet for 2016 på høring så er dette også
kommentert i uttalelsen i vedlegg 1.
Klima
Miljødirektoratet er positive til at klimaperspektivet er drøftet og at en generell beskrivelse av
klimaendringer og effekter av et endret klima er inkludert i forvaltningsplanen og
tiltaksprogrammet. Videre er vurderinger og momenter knyttet til klimaendringer og klimatilpasning
gjennomgående vurdert i tiltaksprogrammet for Glomma.
Regulerte vassdrag og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
Miljødirektoratet anser det som utfordrende for medvirkningen at det er uklart hvilke miljømål og
prioriterte tiltak som er foreslått for regulerte vassdrag og SMVF. Som myndighet for
naturforvaltningsvilkår i regulerte vassdrag (anadrom strekning) har vi forsøkt å gi konkrete innspill
til miljømål i regulerte vassdrag og forslag til utpekingen av endelige SMVFer.
Det er uheldig at avklaringer og nasjonal veiledning om miljømål for sterkt modifiserte
vannforekomster (SMVF) og regulerte vassdrag ikke forelå før i oktober 2013 (nasjonal
revisjonsgjennomgang) – februar 2014 (SMVF veileder). For mange av vannregionene var dette på
overtid ift pågående medvirkningsprosesser for å klargjøre forslag til vannforvaltningsplaner for
høring. Vi forventer at disse sentrale føringene og veiledningen kommer på plass i høringsperioden
og gjennom ferdigstillelsen av planen. Miljødirektoratet vil bidra til dette i samarbeid med
fylkesmannen, NVE og vannregionmyndigheten og denne høringsuttalelsen er et bidrag til dette.

Medvirkning og samråd
Konkrete innspill fra Miljødirektoratet er kort beskrevet med en tabellarisk linje slik at de enkelt
kan oppsummeres sammen med andre høringsinnspill, jamfør journaler foreslått i veileder 03:2010
Veiledning om medvirkning og samråd.
Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål i forbindelse med vår høringsuttalelse. Se vedlegg for
oversikt over kontaktpersoner på ulike tema.

Hilsen
Miljødirektoratet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Yngve Svarte
avdelingsdirektør

Line Fjellvær
seksjonsleder
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Vedlegg:
Vedlegg 1: Innspill til regional vannforvaltningsplan og regionalt tiltaksprogram for Glomma
Vedlegg 2: Innspill til tiltakstabellene (Excel)
Vedlegg 3: Kontaktpersoner i Miljødirektoratet
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Kopi til:
Fylkesmannen i Østfold
Oslo kommune
Akershus fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Hedmark
Oppland fylkeskommune
Fylkesmannen i Oppland
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / NoerhteTrööndelagen fylhkenålma
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