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Høringsuttalelse - Forvaltningsplan for vannregion Glomma - Planprogram
Vannregionmyndigheten for Vannregion Glomma sendte planprogrammet for utarbeidelse av
forvaltningsplan på høring i desember 2010 med høringsfrist 22. juni 2011.
Fylkesmannen i Østfold synes dokumentet på en god måte beskriver prosessen fram mot
vedtak av planen i 2015. Det er fremdeles behov for enkelte avklaringer i forhold til blant
annet ansvarsforhold, samtidig som nye styringssignaler fra sentrale myndigheter påvirker
arbeidet mht tidsfrister med mer.
Vi er inneforstått med at det kan bli behov for justeringer underveis, men akter å fortsette vårt
tette og gode samarbeid med Vannregionmyndigheten (VRM), vannområdene, kommuner og
andre sektormyndigheter. Mye av ansvaret for å få på plass det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget og kunnskap om forholdene i vannforekomstene tilfaller fylkesmannens
miljøvernavdeling. Dette er vi innstilt på å prioritere, og ønsker at arbeidet i størst mulig grad
skal skje i dialog med vannområdene i Østfold.
Til tross for at planprogrammet skal være et overordnet styringsredskap finner vi det
hensiktsmessig å kommentere noen detaljer som vi mener vil gjøre det endelige dokumentet
mer presist. De nasjonale vurderingene er gjengitt i DN sitt brev til VRM datert 30.05.2011,
så de vil vi ikke kommentere.
Når det gjelder organiseringen har det blitt opprettet en politisk styringsgruppe som skal
gjennomføre de forskriftsmessige oppgavene på vegne av vannregionutvalget (VRU) og
innstille i saker som skal behandles i utvalget. Vi savner enn tydeligere avklaring av hvilke
saker styringsgruppen har ansvaret for og hvilke saker som VRU skal behandle. Vi mener for
eksempel at utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram er dokumenter som må vedtas i
VRU.
Videre gjentar vi vårt innspill om at landbruksdirektørene må ha plass i vannregionens
administrative arbeidsgruppe. De representerer en sektormyndighet som er svært viktig i vår
region.
Arbeidsprogram og spesielt fremdriftsplan må justeres i tråd med nye føringer. Vi forutsetter
at VRM redegjør for de ulike aktørene hvilke frister som gjelder, og vil forholde oss til dem.
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Når det gjelder avsnittet om sektormyndighetenes ansvar for kunnskapsgrunnlaget registrerer
vi at fylkesmannens oppgaver er beskrevet på et mye mer detaljert nivå enn de andre sektormyndighetene. Vi kjenner ikke grunnlaget for å gjøre dette, men vil påpeke at mye av det som
listes opp er minst like relevant for andre sektorer. Dette gjelder for eksempel økonomisk
bidrag til overvåking/kartlegging, myndighetsbruk, faglig støtte, omtale/beregne økonomiske
konsekvenser og bidra til en kvalitativ sammenligning mellom sektorer. For å ansvarliggjøre
og synliggjøre alle sektorers ansvar foreslår vi at dette avsnittet skrives om slik at FM
behandles på lik linje med de andre sektormyndighetene.
I tabellen som viser framdriftsplan for planprosess mener vi at det i raden som heter
”utarbeidelse av regional plan for overvåking” bør synliggjøres at vannområdene har et ansvar
når det gjelder grunnlaget. Vi viser samtidig til pkt 6.4.1 hvor det står at fylkesmennene skal
samarbeide med fylkeskommunene om å lage overvåkingsplaner. Her er ikke planprogrammet helt konsist i sin beskrivelse.
Til kapittel 6.2 minner vi om at det også er et mål om god kjemisk tilstand i alle
vannforekomstene. Videre til kapittel 6.3 at det er lite relevant/rasjonelt å utarbeide egne
tiltaksanalyser for hver vannforekomst. Her vil nok analysene være mer overgripende og
omfatte flere vannforekomster.
Vi ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid i årene som kommer for å prøve å nå de
ambisiøse målene for helhetlig vannforvaltning og god kjemisk og økologisk tilstand i
vannforekomstene som vannforskriften pålegger oss.
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