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HØRING AV PLANPROGRAM - FORVALTN1NGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

Vi viser til invitasjon til høring om forslag til planprogram for oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for
vannregion Glomma, datert 21.12.2010.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) er den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, med
ansvar for kartlegging av grunnvannsressurser, den Nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA), anvendt
forskning og metodeutvikling. Som vassdragsmyndighet etter Vannressurslovens §46 skal NGU samle inn
brønndata og rapporter om grunnvannsundersøkelser, og formidle kunnskap om gnmnvannet til brukere i
offentlig og privat sektor, bl.a. gjennom nettstedet Grunnvann i Norge (http://www.grunnvann.no/).
Grunnvann er en skjult vannforekomst som lett kan overses. Vi benytter derfor denne anledningen til å
minne om at vannregionmyndighetene også har ansvar for at grunnvannet karakteriseres, klassifiseres og
overvåkes.
For det videre arbeidet med forvaltningsplaner i de enkelte vannregionene og vannområdene er opplysninger
om grunnvann tigjengelige i den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA
(http://www.ngu.no/kart/granada/). Basert på opplysninger fra GRANADA er det også utarbeidet en oversikt
over påviste og mulige grunnvannsforekomster som ligger tilgjengelig på "Vann-nett" (http://vannnett.nve.no/statistikk/).
Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN), som driftes av NVE og NGU i fellesskap, gir
overvåkningsdata om referanseverdier og naturlige variasjoner for grunnvannskvalitet og data om variasjoner
i grunnvannets nivå.
På NGUs hjemmeside (http://www.ngu.no/no/tm/Vare-tjenester/Bibliotek/Litteraturdatabase/) kan rapporter
om tidligere utførte grunnvannsundersøkelser lastes ned.
Ved henvendelse til NGU kan de enkelte vannregionene og vannområdene fåtilsendt grunnlagsdata fra
GRANADA og LGN til bruk i det videre arbeidet med forvaltningsplanene.
Lykke til videre med vannforvaltningsarbeidet!
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