Vannområde Leira – Nitelva har følgende kommentarer og innspill til forslaget til planprogram for
vannregion Glomma.
Ved høringen av planprogrammet blir det spesielt spurt etter innspill til følgende tema:
• Om gjennomføringen av arbeidet med vannforvaltningen er tydelig beskrevet
• Om planprogrammet dekker temaene som bør behandles i forvaltningsplanen
• Om deltagelsen i arbeidet er tydelig og hvordan man kan finne (ytterligere) informasjon
• Om det er andre metoder for involvering/medvirkning som bør benyttes
• Er høringspartenes interesser og behov tilstrekkelig representert og ivaretatt i arbeidet?
Et Vannområde er i forslaget til planprogram definert som en avgrenset del av vannregionen
bestående av et enkelt vassdrag eller deler av et større vassdrag. I Vannområde Leira – Nitelva består
Vannområdet av to vassdrag som sammen munner ut i Øyeren. Disse vassdragene tilhører to
forskjellige planperioder.
I tabell 1.1 er det listet opp kommunene i de ulike vannområdene. Jevnaker er med i tabellen for
Vannområde Leira - Nitelva, men har til nå ikke vært involvert i arbeidet i Vannområdet.
Talbell 1.1 Vannområdene i vannregionen: Leira- Nitelva renner gjennom følgende tre fylker,
Akershus, Oslo og Oppland.
Tiltak:
De foreslåtte tiltakene skal følges opp gjennom sektorbeslutninger og iverksettes av ansvarlige
myndigheter. I forslag til planprogram står det at Vannområdeutvalgene har ansvaret for å prioritere
tiltak som skal gjennomføres i samarbeid med sektormyndigheter og kommuner. Vannområdene er
direkte avhengige av at det fra sektorenes side settes av tilstrekkelige ressurser til arbeidet.
Under kommunene er det beskrevet at de styrer en vesentlig del av virkemidlene i landbruket.
Vannområde Leira – Nitelva vil bemerke at det er Fylkesmannens landbruksavdeling som styrer
virkemidlene. Kommunene er i større grad en forvalter av virkemidlene etter retningslinjer
utarbeidet av Fylkesmannen.
3.4 Finansiering av planarbeidet
Det at det er uavklart hvilke ressurser staten vil stille til disposisjon gjør det vanskelig med en
langsiktig planlegging av arbeidet.
Det er beskrevet at de statlige midlene som avsettes til vannforvaltningsarbeidet vil være avhengig
av årlige bevilgninger over statsbudsjettet og derfor ikke kan bli noe annet enn et supplement til
egne midler. Det er ikke presisert her hva en mener med egne midler.
4. Arbeidsprogram og fremdriftsplan
En har allerede oversittet frist for høring av planprogram som etter tidsplanen i figur 5 skulle ha vært
på høring innen utgangen av 2010.
Når det gjelder karakterisering og klassifisering er dette ikke påbegynt, men skal starte opp i 2011.
Under fremdriftsplan for vannområdene er det i forslaget lagt opp til en endelig oversikt over
beskyttede områder i innen utgangen av2013 og ikke 2012 slik det er lagt opp til i Vannforskriften.
Når det gjelder forslag til overvåkningsprogram er det lagt inn en tidsfrist 01.07.2011 i forslaget til
planprogrammet. Denne tidsfristen synes noe kort siden karakterisering og klassifisering ennå ikke er
påbegynt og at tidsfristen for et endelig overvåkningsprogram i henhold til Vannforskriften er 2012.

Kommunenes rolle må tydeliggjøres bedre i forslaget til planprogram.
Det er positivt at en legger oppå til bedre innarbeiding av effekter av forventede klimaendringer i
kommende planprosess, både når det gjelder risikovurdering, og utforming og prioritering av
miljøtiltak.

