Møte i arbeidsutvalget (AU) for vannregion Nordland
Dato:
Tid:
Sted:

31. januar 2014
10.00 – 15.30
Nordland kultursenter, Bodø

Tilstede:
Instans
Fylkeskommunen
Fylkesmannen
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Statens vegvesen
NVE
Vannområdene

Navn
Katrine Erikstad, Lars Ekker, Ketil Olsen
Torger Fahle, Lars Sæter
Gyda Loraas, Arnt Olsen (telefon)
Lisa Marie Strømquist
Tore Nicolaisen
Gunnar Kristiansen (telefon)
Hilde Sofie Hansen, Olav Nordsjø, Are Johansen, Tone
Vassdal (telefon)

Tema
Velkommen
- Status siden sist
Viktige momenter:
Se presentasjon 1.

Hvem
VRM

Kommentarer fra Fiskeridirektoratet:
Fiskeridirektoratet region Nord kan ikke se at punkter fra referat
mellom fylkesmannen og fiskeridirektoratet (30.4.2013) er fulgt
opp. Dette gjelder synliggjøring av uenighet om fire
vannforekomster, samt bruk av klassene svært god/god i kystvann.
I tillegg er føringer fra Miljødirektoratet når det gjelder
klassifisering og risikovurdering av anadrome vassdrag på lus og
rømming ikke fulgt på alle vannforekomster. I noen av disse er det
foretatt vurderinger på påvirkningsgrad, og satt tilstand og risiko.
Påvirkningsgrad skal settes til ukjent og tilstand og risiko skal
settes til udefinert.
Forvaltningsplan

VRM/Alle

- Gjennomgang av veileder
- Regional samordning
Viktige momenter:
Se presentasjon 2.
Viktig at alle gjør seg kjent med krav til innholdet i
forvaltningsplanen. Det er VRU som skal fastsette miljømål for
alle vannforekomster. Dette skjer i møte 27. mai. Det må også
påregnes samarbeid om skriftlige deler av dokumentet. Både
forvaltningsplan og tiltaksprogram sendes på «minihøring» i
regionen 15. april.
Overvåkingsprogrammet
- Status
- Gjennomgang av innspill fra regionale og lokale
sektormyndigheter

FM/Alle

Viktige momenter:
Fylkesmannen har jobbet med overvåking knyttet til egne
ansvarsområder (også noe fra Miljødirektoratet). I tillegg har noen
kommuner og Fiskeridirektoratet spilt inn. I prinsippet skal alle
tiltak ha overvåking. Dette er det ansvarlig myndighet som skal
spille inn. Dette gjelder også behov for problemkartlegging i vf der
det er behov for bedre kunnskap.
FM sender overvåkingstabeller til gjennomsyn og innspill i uke
7. Frist for innspill 25. februar. Alle sektormyndigheter må
spille inn innen egne myndighetsområder.
Regionalt tiltaksprogram
- Gjennomgang av mal
- Vannområde/Sektorvis gjennomgang av tiltaksleveranser
- Regional samordning - diskusjon av gjenstående arbeid og
arbeidsmetoder
Lunsj
Regionalt tiltaksprogram forsetter
Viktige momenter:
Se presentasjon 3.
Viktig at alle setter seg inn i malen til tiltaksprogrammet. Dette

VRM/Alle

skal godkjennes av VRU i møte 27. mai. Både forvaltningsplan og
tiltaksprogram sendes på «minihøring» i regionen 15. april.
Alle foreslåtte tiltak fra sektormyndigheter og kommuner er samlet
i et excel-ark.
VRM utformer en bestilling som sendes ut med excelarket.
Mangler og feil må rettes opp og spilles inn av ansvarlig
myndighet i forkant av neste AU-møte. Frist 3. mars.
Pause
Neste møte i AU

VRM

Viktige momenter:
Neste møte settes til uke 10.
Slutt og vel hjem
Presentasjoner:
1. Velkommen ved vannregionmyndigheten
2. Regional vannforvaltningsplan ved vannregionmyndigheten
3. Regionalt tiltaksprogram ved vannregionmyndigheten

