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Uttalelse fra Kystverket - Høring av Planprogram og Hovedutfordringer i
Vannregion Troms 2022-2027
Vi viser til Deres brev datert 01.04.2019 vedrørende overnevnte.
Kystverket er en nasjonal etat tilknyttet Samferdselsdepartementet med faglig ansvar for
kystforvaltning og sjøverts ferdsel. Kystverket skal gjennom saksbehandling av planer og
tiltak ta vare på formålet med Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. mm. Formålet
med loven er å sørge for trygg ferdsel, framkommelige farvann og en best mulig
planlegging, utbygging og drift av havner og farleder.
Dokumentene oppleves representative og formålstjenlige for de utfordringene
vannforekomstene har i dag. Videre legges det opp til god medvirkning videre i prosessen.
Samtidig som en må jobbe videre med å skape eierskap og engasjement rundt arbeidet
med vannforvaltningsplanene. Dette kan blant annet gjøres med små drypp av arbeidet
gjennom hele prosessen. Det kan bidra til at en som saksbehandler klarer å holde et fokus
på arbeidet samtidig som at det ikke blir alt for stor arbeidsmengder i korte perioder.
Kystverket viser samtidig til innspill til hovedutfordringer sendt til Troms fylkeskommune
29.01.2019, jf. vedlegg 1.
Vi vil i følgene gi noen merknader til plandokumentene.
Merknader til Troms Vannregion
Planprogram
Kap. 9.3 Kostnadsanslag og nyttebeskrivelse
Det er ønskelig at alle sektormyndigheter skal bidra med kostnadsanslag og vurdering av
nytte innenfor sine respektive områder. Det er viktig å vise økonomiske konsekvenser og
nytten av tiltak, men er det videre gjort noe vurderinger/tanker hvordan dette skal
fremstilles og brukes? Er det meningen at det skal kunne sammenlignes?

Regionkontor Troms og Finnmark
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Ikke inkludert i plandokumentene
Hvorfor er ikke tema Plastforurensning inkludert i planprogrammet for vannregion Troms,
men er inkludert i vannregion Finnmark?
Hvordan kan marine verneplaner påvirke vannforvaltningen i Troms?
Hovedutfordringer for Troms
Akvakultur
Når temaet akvakultur kommer opp i dokumentene gjelder dette fote anadrome arter selv
om dette ikke blir direkte definert. Det bør komme bedre frem at akvakultur ikke kun gjelder
laks og ørret. Dette gjelder også marin fisk, som fangstbasert akvakultur, levendelagring av
villfanget fisk (under 12 uker) og oppdrett av tare.
Levendelagring, også kalt torskehotell, er veldig aktuelt i de tre nordligste fylkene. Vi ser en
økt interesse for denne type anlegg. Her er det også interesse om å få økt tiden fisken får
være i anleggene, fra 12-20 uker, som også gir økt fôring.
Vannforvaltningsplanene bør være fremoverlent og inkludere ta opp nye næringer som er
på tur inn. Vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg, men at det vil påvirke bruken av
kystvann er sikkert og bør derfor være et tema i det videre arbeidet.
Ikke inkludert i plandokumentene
Samferdsel om tema er generelt ikke/lite inkludert. Ser en på at det kan være utfordringer
knyttet til bruken av kystvann og samferdsel; statisk vs. dynamisk bruk.
Kystverket kan bidra med data om forurensning fra skipstrafikken. Denne dataen hentes fra
havbase.no og er på kommunenivå.
I anledning overføring av fiskerihavnene til de nye folkevalgte regionene fått en bred
oversikt over utbyggingene til Havnevesenet/Kystverket opp igjennom tiden. Ikke kun i
kjente fiskerihavner. Vi kan bidra inn med informasjon om disse anleggene dersom det er
relevant for det videre arbeidet.
Hovedutfordringer for Vannområdene – Vann-Nett
I gjennomgangen av vannområdene for begge vannregionene så vi gjennom informasjonen
i Vann-Nett. Vi ser her at det er flere ting som ikke stemmer mellom vannforekomstene og
det som er lagt inn som informasjon og/eller påvirkning.
Vi har dessverre ikke tid til å gjennomgå alt i denne uttalelsen, men ønsker at vi kan se på
dette sammen med Fylkesmannen i Troms og Finnmark i det videre arbeidet. Legge ved
noen eksempel.
Vannforekomst Tromsø havn, Skjervøy havn og Harstad havneområde
Disse vannforekomstene er klassifisert som SMVF med bakgrunn i påvirkning fra fysisk
endring grunnet havneanlegg. Dette bør fjernes da en etter gjennomgang av
retningslinjene kom frem til at havnene ikke oppfylte kriteriene for å bli klassifisert som
SMVF på grunn av fysiske endringer grunnet havneanlegg, jf. forvaltningsplanen for
nåværende planperiode.

Side 2

Kystverket Troms og Finnmark har ingen flere merknader p.t. Bare ta kontakt for nærmere
dialog dersom det er ønskelig.

Med hilsen

Jan Morten Hansen
regiondirektør

Jannicke Røren
rådgiver
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