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1/2017

Presentasjonsrunde av deltakerne med kort beskrivelse av personlig
tilknytning til vann.
















Knut Dukane, rådmann Midtre Gauldal: Flom, laks, grunnvann,
bryggeri
Signe-Lise Skjerdal; rådgiver Midtre Gauldal: nærområde
Ole Einar Åshaug, politiker Selbu: nærområde, Nea,
Selbusjøen, kraftproduksjon
Åge Bergan, politiker Holtålen: vann som innsatsfaktor i
landbruket.
Svein Hovin, politiker Melhus: brukerinteresser
Jan Henrik Dahl, miljørådgiver Melhus: nærområde-fokus,
formidling
Hilde Kirkvold, Tydal: stor rekreasjonsverdi, kraftproduksjon
Iver Øfsti Tanem, Fylkesmannen: nærområde, badevann,
drikkevann
Terje Nøst, Trondheim kommune: forskning, innsats for
vannmiljø, restaureringsbehov
Per Walseth, politiker Malvik, utvalg areal og
samfunnsplanlegging. Drikkevann. Bedrifter skal ikke slippe ut
forurensning.
Lars Slettom, rådgiver for miljø og folkehelse Malvik: hovedplan
for vann, avløp og vannmiljø aktuell
Jarle Martin Gundersen, varaordfører Klæbu kommune: avløp til
Trondheim. Drøm om Nidelvstien til Hyttfossdammen.
Kraftproduksjon og inntekter.
Gunn Heidi Jentoft, Skaun kommune vann og avløp: tekniske
forhold og betydning.
Ingar Engan, Holtålen kommune, leder for kommunalteknikk,
drifter vannverk, avløp. Interesse og engasjement for vann og
vannrensing.
Bendik Eithun Halgunset, vannregionmyndigheten: opptatt av
vann i forbindelse med jakt og fiske, friluftsliv.

Oppsummering: brukerperspektivet er gjenganger i beskrivelsene.
Bilde som symboliserer møtet i dag: Foss, Hemfallet i Tydal.
Orienteringer (1)

Orienteringer (2)
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Hva betyr vannforskriften?
 Helhetlig, fra fjell til fjord.
 Alt vann har lik verdi.
 Er ingen verneforskrift.
 Miljømål. Formål: sikre minimumstilstand.
 Dette betyr at vi aksepterer bruk så lenge minimumstilstanden
opprettholdes.
Informasjon om vannregionen og vannområdene
 VannregionTrøndelag
o Litt av Sverige med.
o Litt mindre enn Danmark
 12 vannområder
 Internasjonal Vannregion
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Består av
o 2 fylkeskommuner
o 2 fylkesmenn
o 9 statsetater
o 48 kommuner
o 200+ interessenter

Fylkeskommunen er vannregionmyndighet og samordner
vannforvaltningen mellom aktørene. Miljømålet gjelder for alle.
Vannområdet og vannområdeutvalget: vannområdeutvalget, VOU,
viktigste utvalg lokalt. Vannet renner der dere bor.
Ole Einar Aashaug: Utbyggingskonsesjoner - myndighet - relasjon til
vannforskriften.
SVAR: vannforskriften er ramme for alt som berører vann. Ved
vilkårsrevisjon må kraftbransjen se på miljømålene.
VOU kan bidra til å utløse vilkårsrevisjon. EU sparker oss bak. ESA er
tydelig på at Norge skal nå vedtatte miljømål. Må følge 6-årsløp.
Nea Nidelva. Hva vet vi?
Risiko for å ikke nå målet på 54%. Kilde: Vannett. Fylkesmannen lagt inn
informasjon. Gjort i kartet sammen med kommunene. Kunnskapsbasert.
Vi må vite før vi gjør tiltak.

Orienteringer (3)

Gaula, hva vet vi?
Risiko for å ikke nå målet på 48 %.
Kort om miljømål:
Ulike kilder til å vurdere tilstand.
Nyttig kilde: flyfoto
Settes av vannregionmyndigheten i tett samarbeid med vannområdene.
Eksempler:
 overvann,
 tilrettelegging for økt fiske,
 kantskogfokus sentralt,
 bruk info fra Fylkesmannen.
 brukerperspektivet sentralt for å utløse innsats. «Hva betyr
vannet for deg?»
Jarle Martin Gundersen: Hvorfor så høy kostnad for relativt små
prosjekter?
SVAR: gode tiltak viser seg ofte å koste ganske mye. Vi må være villige
til å tenke og planlegge stort nok for å oppnå ønskede effekter. I tillegg er
det slik at vi må se på kost-nytte, og sumvirkninger. Mange tiltak flere
steder kan i teorien kompensere for få tiltak andre steder. Dette skal VO
vurdere underveis og i fellesskap.
Ingar Engan: opplysning av folk er også veldig viktig. Det er ofte villighet
til å betale hvis en skjønner hvorfor man må gjøre det.
VRM: f.eks. bekker gjennom tettsteder der kloakk går. Vil en ha det slik?
Hvorfor møtes vi i dag?
Ta hånd om vannet i nedbørsfeltet gjennom oppfølging av miljømålene.
Da må politikerne være involvert og bidra med nødvendige avveininger.
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Sørg også for involvering av intereserte og aktuelle deltakere lokalt og i
vannområdene. Vannområdeutvalget, VOU, fungerer som en politisk
styringsgruppe for arbeidet i vannområdet.
Sørg for framdrift og samordning av vannforvaltningen!

Orienteringer (4)

Aktuelle problemstillinger:
 ny E6 nedover Gaula utfordrer vannforskriften.
 Norsk kylling er en aktør i vannregionen, kapasitet på
vanntilførsel, historie vedrørende forurensning.
 Nidelva og Gaula som laksevassdrag er viktige å ta vare på.
Merkevarer med behov for vannforvaltning etter vannforskriften.
«Hvor ble det av sidebekkene?»
 storørretstammene er presset i hele landet. Hvordan ivareta disse
bedre med vannforskriften?
 Tydal har 1600 hytter. Bygger ut kommunalt anlegg for en del av
disse nå.
 landbruksplaner som snakker om vann? Ingen? Det er tid for
samordning av tiltak i landbruket.
 formidling og veiledning om arbeidet er viktig.
Koordinatorstillingen Nea/Nidelva og Gaula viktig i videre arbeid.
Malvik kommune har lyst ut 100% stilling for 3 år med søknadsfrist
22/09-17. Viktig at vedkommende får prosjektgruppe(r) rundt seg.
Kunnskapsinnhenting og konkrete tiltak. Overvåkingsmidler og
prioriteringer av tiltak som må løftes til politisk nivå.
Vannområdene får tilskudd fra staten 250.000,- til drift pr år. Formidles
av vannregionmyndigheten. Forbehold om justeringer av statsbudsjettet.
Får 500.000 til Gaula, og tilsvarende til Nea Nidelva (2016 + 2017midler).
Startkapital, settes av til drift/fond etter avklaring med VOU.
Kommunene bidrar etter egne vedtak (se innkalling med
budsjettoversikt).
Koordinatoren eies av og gir tjenester til alle kommunene.
Bør være plan for arbeidet til koordinator, forutsigbarhet. VOU-oppgave.

Orienteringer (5)
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Fylkesmannen har overvåkingsmidler.
900.000 + skjønnsmidler (tidligere 800.000,-, Hvar skjer nå I ny
struktur?).
Hva er konsekvensen av å bli konstituert?
 VOU må bli kjent med utfordringene og flaskehalsene for
vannforvaltningen i vannområdet.
 Skaffe og skape grunnlag for prioritering.
 Kommunens myndighet ligger fast, hvordan ivareta
vannforskriften i lys av dette?
 Oppgaven gjøres i fellesskap. Husk «vann fra fjell til fjord».
 Interessenter i vannområdet får en kanal inn til politiske utvalg.
Mange er opptatte av vannforvaltning, så bruk denne muligheten.
 Pådriverrolle administrativt og politisk. Frem og diskuter relevante
saker.
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2/2017
3/2017
4/2017
Orienteringer (6)

Være med å forme politikk.

Forventet arbeidsbelastning ca. 8-10 timer + forberedelser (erfaring fra
vannregionen).
Se vedtaksprotokoll nedenfor
Se vedtaksprotokoll nedenfor
Utgikk
Roller:
 Vannforskriften endrer ikke myndighet.
 Arbeid mot miljømål er derimot nytt. Miljømål gir retning og
ramme for all vannforvaltning.
 Vannregionmyndigheten er ny. Samordner og veileder i regionen
og bistår vannområdene lokalt.
 Vannområder er svært viktig. VOU sikrer politisk forankring og
oppmerksomhet.
 Berørte interesser må involveres lokalt.
Vannområdekoordinatoren bør gis denne oppgaven.
 Skoler kan være sentrale og gode aktører. Husk derimot at
vannforvaltning ikke kun kan være en skoleoppgave.
Ole Einar Aashaug: nye konsesjonsvilkår Selbusjøen er vedtatt.
Kraftbransjen solid aktør som nå tilpasser seg endrede vilkår der miljøet
ivaretas bedre. Fylkesmannen forvaltningsmyndighet som gir pålegg.
Positiv innstilling fra Statkraft.
Tips: sjekk hva som foregår I Europa, vanndirektivet holder på å
forandre vannforvaltningen fundamentalt. Knytt sammen arbeidet og få
inspirasjon fra f.eks. Storbritannia. De har gjort seg en rekke interessante
erfaringer.
Bilde av Namsentunet ovenfor Grong: Flom. Innenfor 10årsflomsonen, men her er det gitt tillatelse til bygging for nær elva. Hvem
har opplevd 200-årsflom? 50-årsflom har kommet 2 ganger de siste
årene.
Godt planlagt? NVE vil ikke nødvendigvis bygge murer/forbygninger nå
til dags, med henvisning til vannforskriften. Dette er eksempel på
planlegging som må ivareta vannforskriften heretter.

Orienteringer (7)
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Hvordan lykkes?
 God planlegging
 Kunnskap = beslutningsgrunnlag
 Opplæring. Hva med han som kjører gravemaskin? Viktig med
sammenhenger i lys av nye krav.
 Overvåkning. Før og etter tiltak. Fungerte det vi gjorde? Juster.
 Effekten på vannet er det viktige. Å måle effekter blir forpliktende
på tvers.
Politisk:
Godt vann er en målsetning
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Administrativt.
Miljømål må bli rutine
Godt vann er målet
Vektlegg vann i planlegging, drift og investering
Vedtak:
Vannområde Nea Nidelva
Forslag: Jarle Martin Gundersen foreslås som leder.
Vedtak: Jarle martin Gundersen enstemmig valgt.
Vara: Per Walseth foreslått, enstemmig valgt

Vedtak:
Vannområde Gaula.
Forslag: Svein Hovin foreslås som leder.
Vedtak: Svein Hovin enstemmig valgt
Vara: Åge Bergan foreslått, enstemmig valgt

Med hilsen

Bendik Eithun Halgunset
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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