Referat fra møte i arbeidsgruppa for vannregion Nordland
Dato:
Tid:
Sted:

4. desember 2012
10.00 – 16.30
Fylkeshuset, Nordland 1, 6 etg.

Tilstede:
Fylkeskommunen:
Fylkesmannen:

Fiskeridirektoratet:
NVE:
Kystverket:

Katrine Erikstad og Lars Ekker, Håkon Roald
Cathrine Kristoffersen, Torgeir Fahle, Lars Sæter (deler av møtet),
Oddlaug Knutsen (deler av møtet)
Torstein Kristensen, Olav Nordsjø, Eilif Jensen,
Are Johansen, Tone Vassdal
Arnt Olsen, Gyda Loraas
Gunnar Kristiansen (telefon deler av møtet)
Lisa Marie Strømquist

Observatører:

NIBR

Vannområdene:

Tema

Hvem

Velkommen
VRM
Viktige momenter:
Første gang prosjektlederne er representert i AU. Ser på dette som en permanent ordning i
fremtiden.
NIBR var tilstede på møtet i forbindelse med det tverrfaglige forskningsprosjektet Wapabat. De
ser på Norges implementering av EUs vannrammedirektiv. Vannregionene Nordland, Vest
Viken og Hordaland er her case.
Høring av Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
Viktige momenter:
Se presentasjon 1.

VRM

Arbeidet med overvåkingsprogrammet
Viktige momenter:
Se vedlagt presentasjon 2.

Fylkesmannen

Status for arbeidet med karakteriseringen
 Fremdrift mot 1. mai 2013
Viktige momenter:
Se vedlagt presentasjon 3.

Fylkesmannen

Anmerkninger:
Fra FM:
Ikke der vi vil være. Men får nå hjelp fra prosjektlederne. Det er gått ut med brev om hva som

er ønsket at de utfører. Kommer til å få flere vannforekomster, splitting av spes. elver.
Ca. 50 % ikke klassifisert. De fleste antas å være i «god» tilstand
Innsjø: 72,5 % ikke klassifisert
Elv: 38,3 % ikke klassifisert
Kystvann: 47,3 % ikke klassifisert
Kommentarer fra Fiskeridirektoratet:
De ønsker å delta mer i karakteriseringsarbeidet. De er ikke fornøyd med prosessen så langt. De
anmerker at de har et sektoransvar som de ønsker å ta fullt ut og savner muligheten til dette.
Følgende henvendelser ble tatt opp:
o Fiskeridir. viste til tilsendt materiale fra fylkesmannen på f.eks Vesterålen. De
ønsker å få dette for alle vannområdene for kystvann. Ønsker generelt bedre
dialog og mulighetene til å gi tilbakemelding på lister.
o Hva er mulighetene i vann-nett? For å kommunisere bedre hva som gjøres?
o Fiskeridirektoratet region Nordland stilte spørsmål til hva de interkommunale
prosjektlederne skal gjøre, særlig i forhold til Fiskeridirektoratet sitt
ansvarsområde og påpekte uenighetspunkter mellom Fiskeridirektoratet og
Fylkesmannen knyttet til utslipp og rømming.
 Svar fra FM: Skal følge oppdraget fylkesmannen har fått fra DN på
metode. Fylkesmannen skal kvalitetssikre dette.
o Fiskeridirektoratet oppfatter sin mulighet for sektorinvolvering på
karakteriseringen som svært mangelfull. I diskusjonen presiserte Fylkesmannen
at det er de som har hovedansvar for karakteriseringen, dette gjelder også for
akvakultur.
Lokale tiltaksanalyser
 Oppstart og fremdrift
 Lokale tiltaksanalyser og regionalt tiltaksprogram
Viktige momenter:
Se presentasjon 4.

VRM

Anmerkninger:
- Mangler nasjonal avklaring på faktisk bruk av § 9 og 10
-

Viktig at det tidlig kommer informasjon fra sektormyndighetene om hvilke tiltak som
allerede er pålagt i vannområdet. Pågående tiltak.

-

Viktig med en oversikt over hvilke sektorer som har ansvar for hva.

-

Todelt: Viktig at man først blir enige om kunnskapsgrunnlaget, så kan man bli enige om
hva som skal gjøres.

-

Prosjektledersamling i januar.
o Tema: Karakterisering og tiltaksanalyser

Til oppfølging VRM:
Send ut oversikt over kontaktpersoner lokalt fra sektormyndighetene.
Status for fremdrift i vannområdene

Prosjektlederne
10 minutter hver

Viktige momenter:
Se presentasjoner 5a, b, c.
Kandidater til SMVF

NVE, Kystverket
og en prosjektleder
med koordinert
innspill fra alle
vannområdene.
15 minutter hver

Viktige momenter:
Se presentasjoner 6a, b.
Temaer for neste VRU møte (planlagt i februar)
Viktige momenter:
Se presentasjon 7.
Orienteringssaker
1. Uenigheten vedrørende forurensning fra oppdrett, rømt
oppdrettsfisk og lakselus
2. Forurensning fra Rana Gruber
3. Kadmium i krabbe (Salten, Ofoten, Vesterålen og Lofoten)

VRM og alle

VRM
Fylkesmannen
Fylkesmannen

Viktige momenter:
Se presentasjoner 8a, b.

Presentasjoner:
1.
2.
3.
4.
5.

Høring av Vesentlige vannforvaltningsspørsmål
Arbeidet med overvåkingsprogrammet
Status for arbeidet med karakteriseringen
Lokale tiltaksanalyser
Status for fremdrift i vannområdene
a. Lofoten
b. Ofoten
c. Vesterålen
6. Kandidater til SMVF
a. Kystverket
b. Vannområdene
7. Temaer for neste VRU møte
8. Orienteringssaker
a. Uenigheten vedrørende forurensning fra oppdrett, rømt oppdrettsfisk og
lakselus
b. Forurensning fra Rana Gruber

