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Sak 1/2013 Fordeling av overførte midler fra DN til vannområdene
Vedlegg: Oversikt over utbetalinger til vannområdene - fordeling av overførte midler fra DN til
vannområdene pr. 31.12.20121, fremlegges i møtet.

1. Bakgrunn
Vannregion Glomma har for 2013 fått tildelt kr. 800 000,- i statlig støtte til arbeid i
vannområdene. Midlene skal benyttes til spleiselag for å sikre god organisering og
kunnskapsinnhenting i vannområdene. Tildelingen gis til vannregionmyndigheten fra
Direktoratet for Naturforvaltning (DN), jf. brev av 6.03.2013, overføring av tiltaks- og
tilskuddsmidler til fylkeskommune for 2013 for oppgaver for miljøområdet.
Vannregion Glomma er inndelt i 14 vannområder, herunder et prosjektområde for Ytre
Oslofjord1. Alle vannområdene har opprettet vannområdeutvalg, og finansieringen av
prosjektlederstillingene er på plass. Finansieringen er sikret gjennom spleiselag hvor
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn bidrar med midler. Vannregionen har 12
prosjektledere2. Enkelte vannområder samarbeider om felles prosjektleder.
I 2013 er hovedaktiviteten i vannområdene knyttet til tiltaksanalyser, utarbeidelse av
overvåkingsplan og lokal tiltaksanalyse. Kunnskapsgrunnlag om miljøtilstand og
forurensningstilførsler er fortsatt mangelfullt i en rekke vannområder.

2. Vurdering
Midlene er begrenset og kommer i tillegg til de øvrige midlene som fylkeskommunene bidrar
med til vannområdene. Midlene ble i 2011 fordelt til nye eller delvis nye vannområder for å
sikre god organisering. I 2012 var alle vannområdene organisert og kommet i drift, og
midlene ble derfor fordelt flatt til samtlige vannområder. Det ble vurdert at de nye
vannområdene derfor ikke trengte ekstra stimuleringsmidler på bekostning av de øvrige
vannområdene.
Vannområdene har ulike utfordringer og ståsted når det gjelder tiltaksgjennomføring.
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Felles «vannområde» dvs. prosjektområde for Vannregion Glomma og Vest-Viken
I vannområdene Glomma og Grensevassdragene fungerer Hedmark fylkeskommune som prosjektleder inntil ny
prosjektleder er på plass.
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Medvirkningsprosesser som sikrer deltakelse fra private og allmenne interesser, bør
prioriteres og er presisert i vedtatt planprogram for vannregionen. Private og allmenne
interesser bør gis tilstrekkelig mulighet til å medvirke i arbeidet på vannområdenivå.
Høringen av Vesentlige Vannforvaltning for vannregion Glomma viser at det er behov for å
styrke medvirkningen lokalt og i vannområdene.
Arbeidet med tiltaksanalyser er sentralt og det er viktig at det utføres på en kvalitetsmessig
god og grundig måte da et dårlig grunnlag kan gi følgefeil senere i prosessen. Tiltaksanalysene
i vannområdene gir grunnlaget for tiltaksprogram og forvaltningsplan for Vannregion
Glomma.
Styringsgruppen for vannregionen anbefaler at vannområdene primært benytter midlene til
medvirkningsprosesser og kjøp av faglig bistand/kunnskapsinnhenting i forbindelse med
tiltaksanalysene.
Støttene var i 2011 på kr. 500 000,- og kr. 560 000,- i 2012. Beløpet har økt med kr. 300 000,siden 2011, noe som er i tråd med signalene gitt fra vannregionmyndighetene.
3. Forslag til vedtak
1. kr. 800 000,- fordeles likt mellom vannområdene. Midlene benyttes fortrinnsvis til
medvirkningsprosesser for å sikre deltakelse fra private og allmenne interesser eller til
faglig bistand i forbindelse med tiltaksanalyser og kunnskapsinnhenting.
2. Vannregionmyndigheten (VRM) skal i samarbeid med de øvrige fylkeskommunene
påse at vannområdene benytter midlene som forutsatt.
Sarpsborg, 14. mai 2013

2

