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Del 1: fagdel
Velkommen
Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen fra Hedmark fylkeskommune ønsket alle velkommen til møtet
Status for vannområdene Glomma og Grensevassdragene
Det ble informert om status for de regionale vannforvaltningsplanene, resultater fra overvåkning i
2014, hvilke lokaliteter som overvåkes i 2015, regnskap fra 2014 og ulike arrangementer og
prosjekter vannområdene jobber med.

2016 - 2021 Gjennomføringsfasen – hvordan vil det påvirke kommunene?
Planene, utgangspunktet, vannområdets rolle og forventninger til sektorene ble presentert. Leder i
vannområde Grensevassdragene Ole Martin Norderhaug, Ordfører i Trysil kommune, snakket litt om

Trysils erfaringer i forhold til dette arbeidet. Femund -og Trysilvassdraget har vært et av områdene
som har vært med i 1. planfase (pilotfasen).
Kalkstopp i Hedmark
Tore Quenild og Ragnhild Skogsrud fra Fylkesmannen i Hedmark informerte om bakgrunnen for å
stanse den statlig finansierte kalkingen i Hedmark i 2014, samt om oppfølgingen av lokalitetene med
et omfattende overvåkningsprogram som inneholder undersøkelser av kjemiske og biologiske
parametere, i tillegg til fiskeundersøkelser. Hvis overvåkningen viser ugunstig utvikling i noen
lokaliteter vil kalking kunne gjenopptas som tiltak.
Vänerlaksprosjektet
Tore Quenild fra fylkesmannen i Hedmark informerte om Vänerlaksprosjektet. Fylkesmannen i
Hedmark og Länsstyrelsen i Värmland har i litt over tre år samarbeidet om dette prosjektet. Målet
har vært å gjenoppbygge den ville bestanden av Klarälvslaks ved å utrede muligheter og
konsekvenser ved å gjeninnføre laksen i Norge. Det har vært gjennomført mange studier og tiltak, og
sluttrapporten viser både historisk og ny kunnskap om temaet. Rapporten kan man finne her:
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vanerlaxensfriagang/Sv/nyheter/2015/Pages/slutrapportenvanerlaxens-fria-gang---tva-lander,-en-alv.aspx
Informasjon fra vannregionmyndigheten
Helene Gabestad fra Østfold fylkeskommune (som er vannregionmyndighet i vannregion Glomma)
snakket om vannregionmyndighetens rolle, status og fremdrift for de regionale planene, planenes
virkninger og om vannområdenes og kommunenes rolle i kommende planperiode.
Presentasjonene er tilgjengelige på vannområdenes hjemmesider på vannportalen:
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/vannomraderglomma/glomma/organisering/vannregionutvalget/moter/17.09.15/

Del 2: Saker som ble behandlet av vannområdeutvalgene og vedtak
Sak 1 – 2015

Budsjett for vannområdene Glomma og Grensevassdragene for 2016

Det vises til felles finansieringsmodell vedtatt i 2013 og foreslås budsjett for vannområdene Glomma
og Grensevassdragene for 2016. For at kommunene skulle kunne ta hensyn til dette i sine budsjetter
for 2016 ble det sendt ut brev med forslag til budsjett datert 28.08.2015.
Budsjettet er som tidligere av praktiske årsaker felles for vannområdene Glomma og
Grensevassdragene, siden vannområdene blant annet har felles prosjektleder og ressursbruk for
øvrig. Budsjettet er justert ned fra kroner 2 010 000,- fra tidligere år til kroner 1 950 000,-. Årsaken til
dette er at det i tidligere års budsjetter har blitt postert et beløp på 150 000,- kroner to ganger. Ellers
forventes noe økning i tilskudd i 2016 basert på erfaring fra 2015. Som tidligere år er det satt av
1 100 000 kroner til overvåkning i de to vannområdene. Her bidrar staten med kroner 550 000,-,
forutsatt at kommunene bidrar med tilsvarende beløp.

Forslag til budsjett:
Utgifter
Samlede lønnsutgifter
Møtevirksomhet (bevertning, møtelokaler, foredragsholdere etc.)
Diverse utgifter (annonser, hjemmeside)
Kurs/konferanser
Reise (bilgodtgjørelse, transport for øvrig)
Konsulenttjenester
Overvåkning
Sum utgifter

Totalt
650 000
50 000
15 000
20 000
15 000
100 000
1 100 000
1 950 000

Inntekter
Hedmark fylkeskommune
Fylkesmannen i Hedmark
Tilskudd fra MD
Tilskudd fra VRM
Statlig tilskudd til overvåkning
Diverse tilskudd (andre fylkeskommuner, fylkesmenn)
Kommunene i vannområdene
Sum inntekter

Totalt
350 000
150 000
170 000
150 000
550 000
30 000
550 000
1 950 000

Fordelingen mellom kommunene i vannområdene, er basert på fordelingsnøkkelen vedtatt av
vannområdeutvalgene i 2013. Den totale summen på 550 000,- kroner fordeles 1/3 på fulldyrket
mark og 2/3 på innbyggertall.
Det er vannområdets grenser som ligger til grunn for antall daa dyrket mark og innbyggertall fra hver
kommune. Innbyggertall er basert på SSBs (Statistisk sentralbyrås) tall fra andre kvartal der hele
kommunens areal ligger innenfor et eller begge vannområdene. For kommuner med deler av arealet
i ett eller begge vannområdene ble det benyttet GIS (geografiske informasjonssystemer) og
aggregerte befolkningstall på adressepunkter fra SSB som datagrunnlag. Antall daa dyrket mark er
hentet fra jordbrukstellingen i 2010 der hele kommunens areal ligger innenfor et eller begge
vannområdene. For kommunene med deler av sitt areal innenfor et eller begge vannområder ble GIS
benyttet sammen med AR5 kartdata over fulldyrket mark.
Ut i fra disse dataene fant vi at de to vannområdene har et samlet innbyggertall på 110 089 personer,
og totalt 681 687 daa fulldyrket mark. Tallene ble justert i forhold til grunnlagsdata fra kommuner
med små arealer og få innbyggere i vannområdene, hvorav de kommunene der totalt beløp endte på
under 1000,- kroner ble tatt ut. Tallene i beregningsgrunnlaget er dermed basert på et innbyggertall
på 109 889 og 680 726 daa fylldyrket mark. Dette gir et beløp per innbygger på 3,34 kroner og 0,27
kroner per daa fulldyrket mark. Brev med eksakt beløp hver kommune vil sendes ut i etterkant av
vedtatt budsjett i vannområdeutvalget. Det vil kun dreie seg om mindre justeringer av beløpet i
forhold til tidligere år.

Vedtak: Vannområdeutvalget vedtar forslag til felles budsjett for 2016 for vannområdene Glomma
og Grensevassdragene.

Sak 2 – 2015

Arbeidsprogram 2016

Det er utarbeidet felles arbeidsplan for vannområdene Glomma og Grensevassdragne for 2016.
Arbeidsplanen er lagt ved sakspapirene som vedlegg 2. I 1016 vil det legges vekt på å starte opp
arbeidet med tiltaksgjennomføring ved å iverksette samarbeidsprosjekter med overføringsverdi for
bedring av vannkvaliteten i vannområdene, arrangering av fagdager/seminarer etter behov,
gjenoppta/starte arbeidet i vannområdets faggrupper og kommunebesøk. Det er også et mål at
vannområdene skal ha nettsider hvor informasjon om hva som skjer i vannområdet gjøres lettere
tilgjengelig. Kunnskapsdatabasen vann-nett skal oppdateres årlig, samt at det skal gis innspill til
årsrapport/sluttrapport for vannområdene Femund/Trysilvassdraget og Røgden som er med i 1.
planfase (2010-2016). Det er foreløpig få frister å forholde seg til kommende år.

Vedtak: Arbeidsplanen for 2016 tas til orientering.

Sak 3 – 2015

Dato for møte i vannområdeutvalget 2016

Det foreslås at dato for neste møte i vannområdeutvalgene for vannområde Glomma settes allerede
nå, og at dette møtet arrangeres som et felles møte tilsvarende foregående år. Forslag til dato for
møte: tirsdag 20. september 2016

Vedtak: Vannområdeutvalgene vedtar at neste møte i vannområdeutvalgene for vannområdene
Glomma og Grensevassdragene avholdes sammen 20.09.2016, så sant det ikke framkommer
særlige behov for å avholde møte på et tidligere tidspunkt, eller at frister for arbeidet endres i
vannforskriften eller av vannregionmyndigheten.

