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«Ny Mjøsaksjon» - miljøgifter i Mjøsa
• Politisk initiativ fra Gjøvik kommune - 2015
-

En «ny Mjøsaksjon» skal sikre en god økologisk status i Mjøsa og tilhørende vassdrag, og målet er å heve vannkvaliteten i
Mjøsa for å sikre ren fisk, rent vann og levende natur.

• Oppstartkonferansen på Mjøsas Ark på Kapp 10.11.16
-

«Arbeide med god informasjonsformidling til allmennheten om status, tilstand og nye trusler for biologiske forhold og
vannkvalitet, samt være pådrivere for mindre miljøgifter i Mjøsa».

• Oppland fylkeskommune arrangerte 12.03.18 et møte om Mjøsa og miljøgiftene:
- Bakgrunn for initiativet, kunnskapsgrunnlaget, hva kan gjøres, og hvem tar ansvar.
- Knytte initiativet opp mot arbeidet etter vannforskriften, og regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma.
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• Lang historikk med miljøgifter i Mjøsa
-

Vi vet mye, men ser samtidig at det dukker opp «nye miljøgifter» vi ikke vet nok om.

-

Viktig å jobbe opp mot nye utfordringer.

• Målet satt i vannforskriften er en god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. Mjøsa er i god økologisk
tilstand, men moderat kjemisk tilstand.
• Mjøsa har mange brukerinteresser - stor betydning for mange. Setter sine spor.
-

Mjøsa skal fortsatt være en kilde til rekreasjon, bading, friluftsliv, drikkevann, fiske, m.m., samtidig som vi ivaretar
biologisk mangfold og vannkvalitet. Dette henger sammen!

• Føre-var: jobbe opp mot nye utfordringer og spre kunnskap.
-

Viktig å tilgjengeliggjøre kunnskap, og formidle den på en forståelig måte.

• Oppland fylkeskommune skal bidra inn i videre arbeid.

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Vannforvaltningen i 2018 og fremover
Hvor er vi?
• Gjennomføringsfase, der foreslåtte tiltak skal iverksettes for å oppfylle miljømålene.
• Tiltakene skal være operative innen utgangen av 2018, og miljømålene nådd innen 2021.
• Fullt trykk på oppfølging av regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram.

•

Samtidig skal kunnskapsgrunnlaget oppdateres, og planprogram
og vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal revideres.
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Endring i vannforskriften og naturmangfoldloven
• Inne i en spennende tid – 2018 kan by på endringer.
• Høring 05.10.17: Fylkesmannen blir regional vannkoordinator, og vannforvaltningsplanene skal ikke være regionale planer etter PBL.
- Fylkeskommunene har ikke lengre noen formell rolle i arbeidet.
- Regionale planer  statlige planer.
- Vannforskriften kobles til naturmangfoldloven istedenfor PBL.
- Eks. åpent for å se på vannområdenes avgrensning.

• Høringsfristen var 15. januar. Ca. 180 høringsuttalelser.
• Intet nytt. Ny forskrift skal gjelde fra 1. juli 2018.
• Mange spørsmål og mye vi ikke vet - viktig å fokusere på tiltaksgjennomføring og kontinuitet i arbeidet.
• God overgang. Alle vil vannets beste!

Budsjett 2018
• Statsbudsjett for 2018: Post 1420.22.3 (Generell vannforvaltning) er redusert fra 102 millioner til 88,4 millioner.
- Eks. basisovervåkning, databasene Vann-Nett og Vannmiljø, vannregionmyndigheter og vannområder.

• Kuttet gjøres hovedsakelig på Miljødirektoratets egne aktiviteter og tiltak - vannområdene får samme beløp som i 2017.
• Endring i vannforskrift  har betydning for fordelingen av midler.
• Midlene deles ut til vannområdene for hele 2018! Dvs. det ligger til rette for at vannområdene kan opprettholde
aktivitetsnivået og jobbe som før.
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Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget
• Vann-Nett har vært stengt lenge – stort etterslep.
- Informasjonen finnes i databasen Vannmiljø, men ikke i Vann-Nett.

• Fylkesmannen har ansvaret for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget – 1. juni.
- Den enkelte myndighet har ansvar for kvalitetssikring av informasjon om egen sektor i Vann-Nett.
- Dialog med FM om kunnskapsgrunnlaget – 1. mai.

• Revidering av vesentlige vannforvaltningsspørsmål
• Revidering av miljømål og innspill til eventuelle nye tiltak når planen skal oppdateres
• Funksjonell Vann-Nett.

Rapportering på tiltak
• Sektorene skal selv rapportere status på sine tiltak – 1. sept.
- Ingen andre får gjort det.

- For kommuner som er organisert i vannområder kan dette være vannområdets oppgave – dialog.
- Viktig for sektormyndighetene å gå gjennom tiltak så tidlig som mulig – oppdage feil.
- Tiltak: Planlagt, startet, ferdig, utsatt, avvist, har unntak.
• MD har arrangert kurs i Vann-Nett – informasjon kan også finnes på www.vannportalen.no.
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Revidering av planprogram og vesentlige vannforvaltningsspørsmål
• Planprogram: etter PBL (formålet med planarbeidet, planprosessen etc.)
• Vesentlige vannforvaltningsspørsmål:
- Hvilke utfordringer, interesser og påvirkninger er vurdert som viktigst i vannregionen?
- Hvilke temaer bør prioriteres og jobbes med i tiden fremover?

• Skal sendes på høring 01.01.19  01.07.19.
• Er arbeidsverktøy i den videre prosessen med å etter hvert revidere planene.
• Vannregion Glomma velger å avvente dette arbeidet. I likhet med noen andre vannregioner.
- Hvem blir «regional vannkoordinator», hva er planområdet?
- Skal det være et planprogram etter PBL, eller «arbeidsprogram og fremdriftsplan»?
- Naturlig tema i planprogram vil bla. bli justering i inndeling av vannområder.

Oppdatering av gjeldende vannforvaltningsplaner
•

Vet ikke hvem som gjør det eller hvilken type plan det blir.

•

Midten av 2020 – utkast til oppdatert plan og tiltaksprogram  skal ut på høring.

•

Godkjent og oppdatert plan innen 31.12.21
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Ny Vann-Nett
• Skal gi enkel tilgang til systematisert informasjon, og er en fagbase for både fagpersoner og allmennheten.
- Klassifisering, tilstand, påvirkninger og tiltak.

• Er enda ikke helt ferdig… Men:
- Søk og klikk direkte i kart. Lage kart selv.
- Faktaark (vassdrag, vannforekomst, kommune, vannområde, fylke) – miljømål, påvirkninger, alle tiltak, tilstand.
- Forbedret rapportfunksjon.
- Temakart (for ulike påvirkninger).
- WMS-tjeneste - hente ut ønsket kart og implementere i egne løsninger. Eks. legge flere kart oppå hverandre.
- Mulig å knytte dokumenter (eks. overvåkningsrapporter) til tiltak.

- Skal være mer brukervennlig.
- Oppdatert og enklere: Kan i større grad bli et verktøy der
informasjon enkelt kan hentes ut – eks. inn i kommunens
saksbehandling.
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Annet som er aktuelt
Dialogmøte mellom FK og FM i vannregion Glomma
Dialog om arbeidet i 2018

•
-

Fokus på oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, rapportering av status for tiltak og høringsdokumentene som skal utarbeides
til høsten.

-

Samordning i vannregionen. Avklare fordeling av oppgaver. Prosess og framdriftsplan for arbeidet i år. Spesielt viktig i 2018.

EUs vanndirektiv
•

Arbeid med å gjennomgå og revidere vanndirektivet.

•

Gjennomført forberedende arbeid som vurdere direktivet.
- Foreslått mulige løsninger til utfordringene med dagens direktiv, og anbefalinger og forbedringspunkter.
- Forbedret overvåkning – mer omfattende på kjemisk forurensning, altså miljøgifter/prioriterte stoffer.
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