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Høring av planprogram for vannregion Glomma.
Bakgrunn:
I hele Europa tas det nå et krafttak for å ta bedre vare på vannressursene gjennom EUs
vanndirektiv. Vannforskriften beskriver den norske gjennomføringen av vannrammedirektivet.
Formålet med rammedirektivet er å forbedre og bevare et godt vannmiljø og forhindre at vi
forringer vannressursene for framtiden. Dette skal gjøres gjennom utarbeidelse av en
forvaltningsplan med et tiltaksprogram som skal følges opp av ansvarlige kommuner og
sektormyndigheter. Hjemler og ressurser ligger i sektorlovgivningen for de ulike sektorene. For å
få dette til må derfor alle aktører og myndigheteri vannregionen samarbeide på tvers av
kommune- og fylkesgrenser. Arbeidet skal munne ut i en forvaltningsplan som skal oppsummere
det arbeidet som er gjort og beskrive hvordan man skal nå målene om en god økologisk tilstand i
vassdragene og kystnære områder.
Hovedmålet i EUs vanndirektiv og vannforskriften er at alle vannkilder etter nærmere regler skal
ha en klassifisering på minimum God tilstand, ved at det iverksettes tiltak for å beskytte eller
forbedre eksisterende miljøtilstander. I tilfeller hvor det av hensyn til samfunnsnytte er gjort
regulerende inngrep i vannforekomsten, tillater regelverket at tiltak begrenses til et mindre
ambisiøst nivå Godt økologisk potensial. Lesja kommune er ”vannleverandør” til vannregion
Glomma i form av at kommunen er oppstrøms kilde til bl.a. Gudbrandsdalslågen. Kommunen har
i tillegg store fjellområder som er vernet etter naturvernloven, og vannforekomstene her er
viktige med tanke på friluftsliv, fiske og opplevelse.
Planprogrammet som nå er på høring skal gi en oversikt over framdrift, ansvarsforhold og
organisering av arbeidet med å sikre god vannkvalitet, god økologisk tilstand og potensial i
vannområdet. Formålet med planprogrammet er å informere om den videre prosessen med
vannforvaltningsoppgavene.
Lesja kommune ønsker å bidra på best mulig måte for at vannregion Glomma skal oppnå en så
god vannkvalitet som mulig. Lignende tilnærming er gjort for de delene av kommunen som
tilfaller Møre og Romsdal vannområde.
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Kommentarer til planprogram for vannregion Glomma:
1. Gjennom planprogrammet kommer det godt fram hvordan arbeidet med
forvaltningsplanen er lagt opp. Framover blir det viktig å etablere en oversikt over
kontakter og ressurser for det videre arbeidet. I tillegg er god koordinering av det videre
arbeidet en viktig suksessfaktor for sluttresultatet.
2. Planprogrammet dekker de tema som er naturlig å ha med. Merk at kommunen også har
flere vanndrag som er vernet. Dette gjelde elvene Jora og Lora som drenerer til Glomma
vannregion, og Rauma som drenerer til Møre og Romsdal vannregion.
Hovedutfordringene til Lesja kommune i forhold til Glomma vannregion ligger innenfor
jordbruket. Kommunen har ikke vannreguleringer som påvirker Glomma men har derimot
en større vannregulering i form av Aura/Eira som vedkommer Møre og Romsdal
vannregion.
3. Planprogrammet gir en beskrivelse av hvordan bl.a. kommunen skal delta i det videre
arbeidet i vannregionen. Framover må det lages tydelige føringer for hvordan arbeidet
skal gjennomføres og hva som skal prioriteres. Det blir viktig å komme i gang med
arbeidet og få en god start på det som skal gjennomføres ute i kommunene, slik at ingen
blir ”hengende bakpå” fra starten. Dette vil også gjelde for utfordringer i Rauma og andre
kilder som drenerer til Møre og Romsdal.
Det forutsettes at www.vannportalen.no også framover vil fungere som en
”informasjonsbank” der oppdatert informasjon vil være tilgjengelig. I tillegg er det fint
om siden kan fungere som en ”ressursbank” for de som sitter på kommune-nivå og som
skal stå for gjennomføring av ulike tiltak.
4. Samarbeidet mellom forvaltningen og lokale organisasjoner og brukerinteresser bør
prioriteres slik at alle som er interessert kan bidra på sine felt. Dette vil styrke den
helhetlige forvaltningen av vannregionen. Det tverrfaglige samarbeidet i vannområdene
må videreføres for å oppnå en god gjennomføring av de ulike tiltakene som blir satt i
gang i de ulike områdene. Dette for å oppnå god vannkvalitet og god økologisk tilstand.
Naturmangfoldloven fordrer mer kunnskap og kunnskapsbasert forvaltning. For å utføre
et godt arbeid trengs det derfor god informasjon og en klar plan for gjennomføring av
tiltak. I tillegg må det foreligge en fremstilling av hvor kommunene eventuelt kan få
midler til gjennomføring av de ulike tiltakene som skal forgå ute i kommunene.
5. Kommunen er av den oppfattning at på nåværende tidspunkt er høringspartenes interesser
og behov ivaretatt i arbeidet.
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Forslag til planprogram

Rådmannens innstilling:
Lesja kommune ønsker å bidra på best mulig måte for at vannregion Glomma skal oppnå så god
vannkvalitet som mulig. Kommunen vil legge punkt 1 – 5 ovenfor til grunn for høringsuttalelsen
for planprogrammet for vannregion Glomma.
Stein Løkken

Saksprotokoll i Forvaltningsstyre - 08.06.2011
Behandling
Enstemmig som innstillingen, 7-0.
Vedtak
Lesja kommune ønsker å bidra på best mulig måte for at vannregion Glomma skal oppnå så god
vannkvalitet som mulig. Kommunen vil legge punkt 1 – 5 ovenfor til grunn for høringsuttalelsen
for planprogrammet for vannregion Glomma.

