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INNSPILL FRA VESTERÅLEN VANNOMRÅDE

Kunnskapsgrunnlaget
Datagrunnlaget for dokumentet ligger i applikasjonen Vann-Nett. Kunnskapsgrunnlaget må
tas med forbehold. På grunn av lite ressurser er kun ca 50 % karakterisert for Nordland
Fylke. For Vesterålen er data sendt inn. Det er ikke klart hva som er registrert.
Prosjektlederne i vannområdene skal bistå Fylkesmannen med å legge inn og verifisere
data. Frist for å være ferdig med dette arbeidet er 1. mai 2013.
Prosjektlederne i vannområdene har nå fått tilgang til Vann-Nett og vil hjelpe til i arbeidet
med karakteriseringen.
VannMiljø er en kilde for data til Vann-Nett. Det virker tilfeldig hvilke rapporter på utførte
undersøkelser som er lagt inn i VannMiljø.
Ved kartlegging i regi av sektormyndigheter (SVV) kunne det vært brukt lokal kunnskap.
Alt dette gjør at det må settes spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget.

Dokumentets oppbygging og struktur
•
•
•

Dokumentet, som omfatter hele Nordland, er nødvendigvis noe summarisk og generell i
sin form.
Hoveddokumentet kunne vært gjort kortere og mye gjort om til vedlegg. Viktige spørsmål
blir drøftet helt til slutt i dokumentet, bl.a. pkt 11 Uavklarte problemstillinger.
I forhold til de enkelte vannforekomster og detaljer omkring disse, støtter Vesterålen
vannområde seg til dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørmål i Vesterålen
vannområde.

Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og
påvirkninger som er vesentlige i vannregionen?
Økonomi og ressurser
Kommuner sliter med å finne tid og sette av ressurser til å jobbe med vanndirektivet.
Hovedutfordringen – og dermed det vesentligste vannforvaltningsspørsmålet,
gjelder finansieringen av arbeidet. Ref også høringsuttalelse Norsk Vann datert 20.11.2012.
Side 40 pkt 5.4.1 Ressurser
Tilførsel under pkt 4: Det må prioriteres øremerkede statlige tilskudd til stillinger i
kommunene som skal arbeide med vannmiljø/vannforbedrende forvaltning.
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Generelt vil vi henvise til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vesterålen som er
mer utdypende for vannområdet både når det gjelder faktaopplysninger og
utfordringer.
Viser spesielt til avsnitt om
Særlige interesser i vannområdet og spesielle forhold i Vesterålen:
"Nordland er et langstrakt fylke med en lang kystlinje. Dette innebærer at arbeidsgruppen for
kyst/fisk, marint og havn, anmerker at det vil være store geografiske forskjeller mellom de
enkelte vannområdene i vannregion Nordland, for disse sektorene. Vi ber derfor om at denne
anmerkningen blir tatt hensyn til og at prioriterte utfordringer i vannområde Vesterålen blir
geografisk systematisert i eget kartgrunnlag. Dette fordi det blant annet er store forskjeller når
det gjelder havstrømmenes innvirkning på lokale forhold, herunder er temperaturforhold og
kystsones evne som resipient, nevnt som eksempel. Fylkesmannen i Nordland er også inne på
tanken om en soneinndeling av fylket."
Fiskerihavner:
"En avklaring av status til fiskerihavner i Vesterålen vil være svært viktig for den videre aktiviteten
i havnene. For havner som faller utenfor kategorien SMVF vil miljømålene i vannforskriften være
gjeldende. Vi har i Vesterålen flere fiskerihavner som har en betydelig aktivitet hele året. Disse
havnene er lokalt viktige både for kommune, næringsaktørene i havnene og fiskerne. "
NB! Kystverket har kommet med en endring til havnene som er foreslått som
kSMVF.
"Kystverket har foreslått for Fylkesmannen:
Alsvåg, Andenes, Bleik, Hovden, Melbu, Myre, Steinesjøen, Stø, Nykvåg, Risøyrenna og Nordmela.
Når det gjelder Skårvågen er den ikke registrert som en statlig fiskerihavn. Det samme gjelder
Stokmarknes og Sortland. Vi har nå i forbindelse med høringen av reguleringsplan for Sortland
havn informert om dette i vår uttalelse til dem. Prosjektledere og fylkeskommunen må formidle
dette videre til kommunene, så de blir bevisst på at havnene som er kommunale er deres ansvar i
forhold til vannforskriften som sektormyndighet."
"Arbeidsutvalget ber om at disse lokalt viktige havnene også blir vurdert, slik at man unngår
sentralisering av næringsstrukturen i de kommunene dette gjelder. Hvis det blir slik at
implementeringen av vannforskriften kan virke konkurransevridende i forhold til eksisterende
næringsstruktur, vil dette kunne ramme Vesterålen på en svært uheldig måte. Hele eller store
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deler av aktiviteten i havnene har vært innenfor de til en hver tids godkjente forskrifter og lover
for aktiviteter. Det er utarbeidet og sendt innspill til sektormyndighetene og direktoratsgruppen
for kSMVF for å få avklart om muligheten for å regulere alle disse områdene som kSMVF. Fiskeri
og Kystdepartementet v/Kystverket har forvaltningsansvar i de fleste fiskerihavnene i regionen."

Andre havner og kystsoner:
I tillegg til det vi betegner som fiskerihavner har vi også havner med til dels stor aktivitet
på andre områder. Dette gjelder særlig Sortland og Stokmarknes havn, samt
industriområdet med kaianlegg på Børøya i Hadsel. Disse havnene inngår heller ikke i
forslaget til kSMVF, fra Kystverket. Vannområdeutvalget anmerker at disse også må
vurderes som kSMVF alternativt at det anmerkes i forvaltningsplanen at påvirkning fra
disse områdene ikke har innvirkning på vannforekomsten som helhet.
Anadrome fiskebestander
Viser til utfordring 3 i dokument for. Ikke kommet med i dokument for Nordland
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vesterålen tas med som vedlegg til dokument
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Nordland og Jan Mayen.

Er det spørsmål, utfordringer eller forhold du savner, eller som du
mener er mangelfullt feil beskrevet?
Vesterålen har noen presiseringer som vi mener vil gjøre dokumentet bedre.
1. Side 27 pkt 4.3.3 Fiskeri
- Kommentar første setning: Struktureringen som er i gangsatt gjelder båter over 11 meter
ikke bare de over 15 meter.
- Kommentar til nest siste setning siste ordet "torskesektoren" : ordet torskesektoren skiftes
ut med hvitfisksektoren da dette ikke gjelder bare torskesektoren.
2. Side 104 pkt 8 Vesentlige brukerinteresser i vannregionen
- Tilførsel nytt ord til andre avsnitt nest siste setning: Vassdragene og..............., men også
elvebreddene, strandsonen og bunnareal.
3. Side 105 pkt 8.3 Fiskeri
Denne setningen kan også skiftes ut med f. eks "Fiskerinæringen er og vil være en viktig
faktor for utbygging av infrastruktur i havnene".
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4. Side 106 pkt 8.5 Havner
- Tilførsel andre setning: Ordet Industri er uteglemt.
Dere kan også smake på om det vil være mer korrekt å skifte ut "Havnens funksjon er en
helhetlig beskyttelse............." med "Havnenes funksjon er først og fremst å
ivareta/sikre...................
5. Side 110 pkt 8.14 Interessekonflikter
- Tilførsel nytt ord samt utskifting av siste ord i tredje siste avsnitt første setning: Nordland
skal ...................., samt en levedyktig landbruk, fiskeri- og havbruksnæring.
For å ivareta de elementer som er kommet frem fra det enkelte vannområde burde det også
tilføres følgende setning innenfor hver område under pkt "Hva er de viktigste påvirkningene
og utfordringene" ( for Vesterålen side 51): Henviser forøvrig til liste jfr. midtveishøring fra
Vesterålen for å supplere og styrke kunnskapsgrunnlaget i dokumentet.

Har du data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og
styrke kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet?
Kun 50 % av vannforekomstene er karakterisert pr nov 2012. For Vesterålen vannområde er
data levert inn, men vi mangle status på hvor mye som er registrert hos Fylkesmannen.
Prosjektleder vil sammen med Fylkesmannen kvalitetssikre dataene.
Dokumentet bør oppdateres når karakteriseringen er ferdig (frist 1. mai 2013)

Er det tydelig hvordan dokumentet om vesentlige
vannmiljøspørsmål vil bli brukt etter høringen?
Vesterålen vannområde har utarbeidet sitt eget lokale dokument som i større grad vi i større
grad vil bruke i det videre arbeidet.

Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet videre, og hvordan
man kan finne informasjon?
Dokumentet og Vannportalen har mye informasjon som kan virke massiv for mange før
arbeidet med tiltaksanalyser begynner og man får konkrete problemstillinger på
vannforekomstnivå å jobbe med.
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