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Status
• 54 innspill
– 19 kommunale innspill
– 9 regionale og nasjonale sektormyndigheter har
gitt innspill
– 23 innspill fra nasjonale, regionale og lokale
brukerinteresser
– Innspill fra Bottenviken, Bottenhavet og Troms
fylkeskommune

• Alle innspillene finner
dere på:
http://www.vannportalen.no/vannre
gioner/nordland/aktuelt1/nyheter/in
nspill-til-regional-plan-medtilhorende-tiltaksprogram/

Veien videre - forslag
• Noen av innspillene er av nasjonal og generell
karakter. Disse oversendes Klima og
Miljøverndepartementet. Merket rødt.

Eksempler på innspill som oversendes nasjonale
myndigheter
• Behov for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å
sikre både implementering og gjennomføringen av aktuelle
tiltak innenfor ulike sektorområder
• Behov for videreføring av stillingene med prosjektledere i
vannområdene og at disse stillingene blir finansiert av staten
og vannregionmyndigheten
• Tilgang på faglig godt kvalifisert personale i kommunene er et
stort problem i dag

fortsetter
• Det oppleves å være en underbemanning på «alle»
forvaltningsnivåer, gjennom at oppgaver som følger av
vannforskriften bare kommer som tillegg til eksisterende
oppgaver.
• Ingen sjødeponi skal være kandidater til å bli klassifiserte som
«Sterkt modifisert vassforekomst» (SMVF).
• Lakselus og genetisk interaksjon mellom oppdrettsfisk og
villfisk er ikke tatt med i vurderingene av vannforekomstenes
økologiske miljøtilstand. Det er heller ikke foreslått tiltak i
forvaltningsplanene og tiltaksprogrammene
• Mangel på en tilstrekkelig kost/nytte tilnærming ved forslag til
av miljøtiltak.

fortsetter
• Uklarheter med hensyn til karakterisering og vurdering av
havner. Det er viktig at det utarbeides god veiledning til neste
plan
• Vannovervåkningen i Norge er mer fragmentert, dårligere
samordnet og har mindre omfang enn i våre naboland;
Sverige, Danmark og Skottland.
• Overvåkningen tilfredsstiller ikke kravene i vannforskriften og
gir for dårlig beslutningsgrunnlag for gjennomføring av tiltak.
• Tallene i tiltaksbiblioteket er veldig usikre. Biblioteket må
derfor oppdateres og utvikles videre, slik at det kan være til
nytte for kommunene og vannområdene fremover

• Innspill av miljøfaglig karakter, eller som går på det
miljøfaglige grunnlaget er oversendt fylkesmannen eller
Miljødirektoratet for videre vurdering. Merket gult.
– Innspill til karakterisering og konkrete tiltak
– Innspill til miljømål
– Innspill til overvåkingsprogrammet

• En del innspill er oversendt NVE for videre vurdering enten
fordi dette er opp til NVE å vurdere eller fordi NVE må bistå i
videre behandling. Merket gult.
– Innspill til konkrete anlegg og vassdrag
– Ønsket bruk av § 28
– Vurdering av miljømål i regulerte vassdrag

• De innspillene VRM foreslår tas til etterretning er merket
grønt.
• I tillegg har vi innspill som VRM ønsker å ta opp på et planlagt
samrådsmøtet mellom Miljødirektoratet (Nasjonal
koordinator) og de 11 VRM’ene. Disse er merket lilla.
– Spørsmål vedrørende kost/nytte og vurderinger kostnadseffektivitet
– Planene oppleves av flere høringsparter som utilgjengelige. Etterlyses
bedre tabeller og figurer- og bedre og mer forståelig sammenstillinger
av informasjon
– Behov for nærmere avklaringer og informasjon om § 12 og hvordan
denne bestemmelsen kommer til anvendelse

