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Vedlegg 6: Interaktive kart
Vann-hub og kart i Vann-Nett er to kilder til kartinformasjon. På Hub finner du følgende kartlag, og veiledningen for
bruk av tjenesten ligger her:




Avgrensing av vannforekomster
o Overflatevann
Vanntyper
Økologisk tilstand, inkludert tilstand for kvalitetselementene

(biologiske, fysisk-kjemiske, vannregionspesifikke stoffer og
hydromorfologiske element)


Kjemisk tilstand, inkludert informasjon om hvilke stoffer regionen ikke når miljømålene for

Vann-hub er et interaktivt kart som viser data om tilstand og miljømål for vannforekomster i Norge. Brukerne kan
selv definere hvilke data man ønsker å se i kart og statistikk for å få fram den ønskede framstillingen av fylke,
vannregion eller vannområde.

Figur 1: Skjermdump fra Vann-hub.

Vann-hub er under utarbeiding, det vil bli lagt til flere tjenester etter hvert. Mye data må lastes inn i tjenesten fra
Vann-nett, avhengig av netthastighet vil det ta litt tid før siden oppdateres når en legger inn ulike spørringer.
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Figur 2: Bildene viser økologisk tilstand/økologisk potensial i henholdsvis innsjø, elv og kystvann. Kilde: Vann-hub 24.2.21.

I Vann-Nett sitt kart finner du:
 Avgrensing av vannforekomster
o Grunnvann (veiledning her)
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Informasjon om hvilke metoder som er brukt for å klassifisere (overvåking, representativ overvåking,
modellering, påvirkningsanalyse) (veiledning her)
Informasjon om presisjon (veiledning her)

Vann-Nett inneholder Vann-Nett Portal og Vann-Nett Saksbehandler. Vann-Nett Portal er beregnet for alle som er
interesserte i å finne informasjon om vannforekomstene. Her kan man hente ut blant annet faktaark, statistikk,
rapporter og diagrammer som er basert på informasjonen som saksbehandler har lagt inn. Vann-Nett Saksbehandler
er et redigeringsverktøy til bruk for vannforvaltningen, der saksbehandlerne har tilgang til å legge inn informasjon
om den enkelte vannforekomst.

Figur 3. Utklipp fra faktaark i Vann-Nett Portal. Faktaarket er filtrert il Agder vannregion, og viser generell informasjon. Utklipp viser
oversikt over tilstand til vannforekomster på vannregion nivå. Kilde: Vann-Nett portal 25.10.2021.
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Vedlegg 7: Oversikt over miljømål og unntak
Oversikt over miljømål og unntak står i denne rapporten i Vann-Nett:
https://vannnett.no/portal/#/reportgenerator/291/Vannforekomster%20med%20tilstand,%20potensial,%20milj%C3%B8m%C3%
A5l%20og%20unntak%20fra%20milj%C3%B8m%C3%A5l
For å få fram rapporten, skal du velge aktuell vannregion. Rapporten kan importeres direkte til Excel.

Figur 1: De fem klassene for miljøtilstand som følger av vannforskriften. For de fleste vannforekomstene er
miljømålet «God tilstand». Dette er miljømålet som skal nås dersom ikke annet fremgår av den regionale
vannforvaltningsplanen og i Vann-Nett. Hvis miljøtilstanden for den enkelte vannforekomst er moderat eller lavere,
er det behov for tiltak for å nå miljømålet om god tilstand. Samtidig er det viktig å unngå aktivitet som forringer
miljøtilstanden der miljømålet «God tilstand» alt er nådd.

Konkrete beskrivelser av miljøtilstand, fastsatte miljømål og planlagte tiltak for den enkelte vannforekomst
og aktuelle vassdrag er beskrevet i denne regionale vannforvaltningsplanen, med tilhørende regionalt
tiltaksprogram og i Vann-Nett.
Arealendringer og fysiske inngrep i og langs vassdrag kan gi store negative påvirkninger og forringe
vannmiljøet.
Vannforekomster hvor det kan være særlig viktig med en restriktiv arealforvaltning er vassdrag sårbare for
inngrep eller forurensning, varig verna vassdrag, beskyttede områder etter vannforskriften, herunder
drikkevann, badevann og nasjonale laksevassdrag og fjorder. Eksemplene er ikke uttømmende.
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Vedlegg 8: Sammendrag av offentlige høringer og
informasjonstiltak
Ifølge vannforskriften skal de regionale vannforvaltningsplanene inneholde følgende:



Et sammendrag av offentlige informasjons- og høringstiltak som er truffet, resultatene av dem og
endringer i planen som følge av dem.
En oversikt over medvirkningsaktiviteter. Eksempler på dette er: temamøter, befaringer,
konferanser, høringsmøter, folkemøter, møter mellom vannregionmyndigheter og
interessegrupper etc.

Oversikt over medvirkningsaktiviteter

Arenaer:

Deltakelse

Medvirkning

Betydning for plan

Prosess knyttet til planarbeidet for grunnlag til utarbeidelse av plan og tiltaksprogram
Møter i regional vanngruppe og berørte sektormyndigheter
Månedlige faste møter eller mer ved behov

Samordnet og koordinert prosess
mellom VRM, berørte fylkesmenn,
berørte fylkeskommuner og
vannområder.
Bidrar til forankring og faglig styrking i
plandokumentene

2019, 2020 og 2021 - Møter/samtaler med
relevante sektormyndigheter ved behov

Møter med vannområdene
Faste møter med VO koordinatorene

Bidrar til å samordne regionalt og
lokalt arbeid

Regionale temamøter
Vannkraft

Møte 2019 og 2020:
VRM, Miljødirektoratet, NVE, Statsforvalteren
Agder og Vestfold-Telemark,
Fylkeskommunene i Agder og VestfoldTelemark, og koordinator i vannområdene.
Resultat fra møtet.

Landbruk og
vann og avløp

2020 - Alle kommuner i vannregionen ble
invitert til temamøte for jordbruk.
– om kvalitetssikring av påvirkninger,
kommunens ansvar, nasjonale føringer og
opplæring i å registrere tiltak i vann-nett.

Vei

VRM, Agder fylkeskommune ved samferdsel
og ytre miljø, Statens vegvesen, Nye
Veier og Statsforvalteren i Agder
har hatt flere møter i løpet av 2020.

Alle kommuner, berørte
kraftregulanter og
interesseorganisasjoner gjenno
m FNF Agder fikk tilsendt med
lister over aktuelle
vannforekomster med mulighet
for skriftlig medvirkning. Alle
innspill ble fremmet og vurdert
i møter i 2019 og 2020.
Kommune som sektormyndighet
er kjent med at berørte
brukerinteresser skal ha
mulighet til medvirkning

Prosessen med både deltakelse og
medvirkning har resultert foreligger
et forslag til vannforekomster som
foreslås prioritert i for tiltak i
planperioden 2022-2027.

De kommunene som deltok, har fått
kompetanse til å selv vurdere og
foreslå tiltak mot påvirkninger som
ligger innenfor kommunes
ansvarsområder.
Sammen med oppfølging fra
vannområdekoordinator har dette
bidratt til at noen kommuner selv har
tatt ansvaret med å registrere
tiltakene i vann-nett. Resultatet for
de kommunene som selv har tatt en
aktiv rolle er at tiltakene
som registreres kan ansees som mer
realistisk i forhold til gjennomføring i
planperiode 2022-2027
Veimøtene har resultert i en
rolleavklaring og en tydeligere
ansvarfordeling mellom de ulike
veieiere, fylkeskommunen som
sektormyndighet og Statsforvalteren.
Dette bidrar til bedre kvalitet på
tiltakene, samt en realistisk
oppfølging mht tiltaksgjennomføring i
planperioden.

Møter - VRU - Samarbeidsorgan bestående av representanter fra berørte sektormyndigheter, Statsforvalterembeter, fylkeskommuner og
kommuner (gjennom regionrådene).
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Møte i jan. 2021

Gjennomgang av høringsutkast –
vannforvaltningplan før høring
Drøfting av innspill og forslag til
innarbeiding i plandokumentene
Behandling av endelig forslag til
Vannforvaltningsplan med
tiltaksprogram

Møte i aug. 2021
Møte okt. 2021

Vannområdene
Vannområdekoordinatorene har hatt møter
med kommuner og koordinert
arbeidsmøter knyttet til kommunenes
sektoransvar.

Samordnet og koordinert prosess
mellom kommuner, VRM, berørte
fylkesmenn, berørte fylkeskommuner
og vannområder

Arbeid og utforming av plandokumenter (2019, 2020 og 2021)
Tiltaksrapport
vannområdene
Medvirkning

Deltakelse i
utforming av
tiltaksprogram
Deltakelse i
utforming av
vannforvaltnin
gsplan
Deltakelse til
KU

Vannområdekoordinatorene har utarbeidet
en rapport for hvert vannområde

Lokal forankring gjennom
tiltaksrapport

VRM har i forbindelse med utforming av plan
sendt henvendelser til berørte
sektormyndigheter med
invitasjon/forespørsel om å medvirke til
aktuelle kapitler i både plandokument,
tiltaksprogram og KU.
Alle sektormyndigheter har i lys av sitt
sektoransvar bidratt med skriftlige
innspill til aktuelle kapitler
i tiltaksprogrammet.
Statsforvalteren har hatt ansvaret for
overvåkingsplanen. Statsforvalteren har også
i lys av sitt sektoransvar bidratt med skriftlige
innspill til aktuelle til kapitler i
vannforvaltingsplanen som omhandler det
miljøfaglige grunnlaget.

Medvirkning

Bidrar til bedre forankring og faglig
styrket tiltaksprogram.

Bidrar til faglig styrket
vannforvaltningsplan.

Alle sektormyndigheter har i lys av sitt
sektoransvar bidratt med å beskrive KU av
plan for egen sektor

Informasjon til – brukerinteresser og interesseorganisasjoner
Tiltaksrapport
vannområdene
2019

Vannområdekoordinatorene har utarbeidet
en rapport for hvert vannområde

Lokal forankring gjennom
tiltaksrapport

VRM har i forbindelse med utforming av plan
sendt flere henvendelser til berørte
sektormyndigheter med
invitasjon/forespørsel om å medvirke til
aktuelle kapitler i både plandokument,
tiltaksprogram og KU.

Høring
Høring

13. Mai -13.juli

Bedre forankring og kvalitet i
plandokumentene
Bedre forankring og kvalitet i
plandokumentene

Høringsseminar forurensing

4. mail 2021

Høringsseminar brukerinteresser

11. mail

Bedre forankring og kvalitet i
plandokumentene

Høringsseminar
landbruk

11. mai

Bedre forankring og kvalitet i
plandokumentene

Høringsseminar
vannkraft og fysiske
inngrep

12. mai

Bedre forankring og kvalitet i
plandokumentene

7

Informasjon og kunngjøring av høring av regional vannforvaltningsplan
Dato
Mai 2021
Mai 2021

fg

Hvordan kunngjøring av høring har foregått (oversendelse av brev med
høringsdokumenter, publisering i ulike medier og lignende)
Oversendelse av brav til myndigheter og organisasjoner
Publisering på vannportalen

Høringssvar til regional vannforvaltningsplan
Høringsinstans

Antall

Regionale statsetater
Fylkesmannen
Kommuner
Interesseorganisasjoner
Bransjer
Privatpersoner
Andre

11
2
14
9
3
-
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Oversikt over innspill og resultatet av høring av regional vannforvaltningsplan
Sammendrag av innspillet

Høringssvar og oppfølging

STATLIGE VIRKSOMHETER
Miljødirektoratet
Lite utfyllende om FNs bærekraftsmål, forslag til tekst er
vedlagt.

Tekst om bærekraftsmål i vannforvaltningsplanen i
kapittel 1.2.2. e) har blitt mer utfyllende iht. Innspill fra
Miljødirektoratet og forslag til tekst vedlagt om FN`s
bærekraftsmål.

Departementets presisering av kommunenes
oppgaver og ansvar kom 27.04.21. Tema er
arealplanlegging, klimatilpasning, drikkevann, avløp,
landbruk og badeplasser. Det er naturlig at
disse presiseringer nevnes i kapittel 1.2:
hjemmelsgrunnlag og føringer.

Tekst som presiserer kommunens oppgaver og ansvar
har blitt lagt inn i kapittel 1.2 i vannforvaltningsplanen.

Vurder å ta med mer informasjon om Plastavfall og
mikroplast, forslag til tekst finnes i vedlegg 3.

Plast og mikroplast er beskrevet i tiltaksprogrammet
kapittel 16.

Miljødirektoratet vil rette opp mangler i dataene i vannnett:
• Gjennomgang av mindre strenge miljømål etter § 10
sammen med NVE og SF• Avvik mellom § 9 og tidspunkt
for miljøoppnåelse
•
Manglende samsvar mellom klassifisering og påvirkning

Tabeller og figurer vil oppdateres innen 1. desember slik
at manglene som er rettet opp i vann-nett av
Miljødirektoratet blir tatt med i planen.

Lagt inn et punkt om restaureringsplan i
handlingsprogrammet

Fordel om vannforvaltningsplanene på en tydelig og
oversiktlig måte bidrar til å synliggjøre hvor det er
foreslått restaureringstiltak - både i form av enkelttiltak,
og restaurering av vassdrag gjennom en mer helhetlig
nedbørfeltbasert tilnærming.

I vannforvaltningsplanen kapittel 4.2.1 har vi lagt inn
prioriteringer at det skal utarbeides en
restaureringsplan, og lagt inn de tiltakene som er
planlagt i 2021/22.

Avsnitt foreslås endret til: Forsuring er den største
årsaken til at store deler av vannregion Agder ikke oppnår
miljømålene. Derfor kalker man i dag vassdragene
Storelva, Nidelva, Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Audna,
Lygna, Kvina og Åna. Det er avgjørende å opprettholde
nivå av kalking for å bevare og forbedre fiskebestandene i
laksevassdragene og innlandsvassdragene i tråd med
gjeldende Handlingsplan for kalking 2016 – 2021 og
kommende revidert handlingsplan for 2021 - 2026. En
eventuell reduksjon av kalkingstiltakene i denne
planperioden vil redusere den økologiske tilstanden i
mange vannforekomster(...)

Endret iht. Innspill i kapittel 4.2.2 i
vannforvaltningsplanen.
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Teksten om regulerte vassdrag bør endres.
Planen påpeker som en generell prioritering (jf. Tabellen) i
større grad å benytte virkemidlene i §§ 28 og 66 i
vannressursloven, for hhv. å omgjøre eksisterende
konsesjoner og innkalle kraftverk til
konsesjonsbehandling. Vi minner om mulighetsrommet
som ligger i de nasjonale føringene for VRM til å løfte
fram og begrunne egne prioriteringer av vannforekomster
mht. vannslipp/magasinrestriksjoner. Dette i tråd med
signaler som ble formidlet av Miljødirektoratet og NVE i
temamøter om vannkraft i vannregionen høsten 2019.

Teksten er endret og de de faktiske prioriteringene for
vannregionen er tydeliggjort i kap. 2.2 i
tiltaksprogrammet og i vannforvaltningsplanen kap.
4.2.3

Ettersom bare vannforvaltningsplanen skal godkjennes av
departementet, er det viktig at kapittelet: Behov for
virkemidler gjengis i vannforvaltningsplanen, på samme
måte som sammendraget av tiltaksprogrammet skal
gjengis der.
Det er stor oppmerksomhet om klimaendringer, og vi tror
det vil gjøre planene mer spennende og relevante for
beslutningstakere ved å ta inn illustrasjonene for
vannregionen fra Klimaservicesenter klimaprofiler.
Koblingen mellom tilpasning til klimaendringer og
restaurering av vassdrag kan gjerne fremheves mer
tydelig i forvaltningsplanene.
Overvåking: Miljødirektoratet ser at beskrivelsen og
tabellene til overvåkingsprogrammene har blitt veldig
lange og svært omfattende i noen regioner. Vi anbefaler
derfor at vedlegg 4 (fra malen) legges på Vannportalen
som eget dokument, og at det i planen kan lenkes inn til
denne siden. Vedlegget vil bli liggende sammen med de
andre plandokumentene på Vannportalen, her:
https://www.vannportalen.no/plansyklus/planperioden2022---2027/
Anbefalinger om begrepsbruk: Det er kun to offisielle
oversettelser som brukes i myndighetenes dokumenter:
"EUs rammedirektiv for vann" eller kortformen
"vanndirektivet".
Betegnelsen "vannkvalitet" oppleves av de fleste å
handle om forurensing av miljøgifter, næringsstoffer
eller smitte. Vannforskriften er mye bredere, med fokus
på både økologisk og kjemisk tilstand. Vi anbefaler
derfor å vurdere om ordet "vannkvalitet" kan erstattes
med f.eks. "vannmiljø", "tilstanden i vannmiljøet" eller
"vannets miljøtilstand" der hvor det har slik bred
mening. Det er korrekt å bruke "vannkvalitet" om
drikke- og badevannskvalitet.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Endret iht. Innspill i kapittel 5.3.1 i
vannforvaltningsplanen.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Vi har gjennomgått alle plandokumenter og gjort noen
korrigeringer iht. Innspill
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VRM bør endre avsnitt om "Langtransportert
forurensning". Forslag til endring og supplering: Driveren
«langtransportert» er registrert i flest vannforekomster i
Agder og påvirker til sammen i rundt 2300
vannforekomster. Sur nedbør er fortsatt en stor belastning
for vannmiljøet i Agder, og det er langt igjen før
vannforekomstene i Agder oppnår tilfredsstillende tilstand
med hensyn til forsuring. Det vil fortsatt være nødvendig å
opprettholde nivå av kalking for å bevare og forbedre
fiskebestandene i laksevassdragene og
innlandsvassdragene i tråd med gjeldende Handlingsplan
for kalking 2016 – 2021 og kommende revidert
handlingsplan for 2021 – 2026
VRM bør oppfordre kommuner som ikke har lagt inn
hensynssoner på drikkevann og badeplasser til å
gjøre dette. Viser til brev fra Mattilsynet og
informasjon på vannportalen om drikkevann: Ber
kommunene registrere hensynssoner for drikkevann

Endret iht. Innspill i vedlegg 1, kap. 2.5

Innspillet medfører ingen endring i planen. Drikkevann
er omfattet av retningslinje 6.2 i vedlegg 4

Og brev fra Miljødirektoratet og informasjon på
vannportalen om badevann: Nå skal badeplassene i
Norge registreres
VRM bør ta kontakt med sektormyndighetene for
ytterligere tekst til KU. I en ellers god KU mangler
Mattilsynets vurdering av de forskjellige alternativene av
tiltak mot lakselus.

Mattilsynets KU vurdering er lagt inn i tabellen i vedlegg
3 - Konsekvensutredning

VRM må endre i tabellen: Erstatt overskriften "Forslag til
tekst for forurenset sjøbunn i Agder fra HHS" med
"Miljødirektoratet"

Endret iht. Innspill i vedlegg 3 s. 23

VRM må endre i teksten "Industri"

1) Miljødirektoratet foreslår at delkapitlenes titler
erstattes med "SF og Miljødirektoratet", da dette
beskriver industri som reguleres av begge.

Endret iht. Innspill i vedlegg 3, kapittel 5, tabell 2

2) Foreslår ytterligere tekst om Gruver og nedlagte
gruver, med tittel Miljødirektoratet.
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Vedlegget må justeres slik at informasjon som finnes i
kartet og det som ligger i Vann-nett kommer framVedlegget må justeres slik:»
Hub:
• Avgrensing av vannforekomster
o Overflatevann
• Vanntyper
• Økologisk tilstand, inkludert tilstand for
kvalitetselementene
(biologiske, fysisk-kjemiske, vannregionspesifikke stoffer
og
hydromorfologiske element)
• Kjemisk tilstand, inkludert informasjon om hvilke stoffer
regionen ikke når miljømålene for

Vi har oppdatert teksten i vedlegg 6 om interaktive kart
iht. felles tilbakemelding fra Miljødirektoratet på
høringsinnspill om Vann-Nett, og mer info om kartinfo
mottatt 11.10.2021.

Vann-Nett:
• Avgrensing av vannforekomster
o Grunnvann
• Informasjon om hvilke metoder som er brukt for å
klassifisere (overvåking, representativ overvåking,
modellering,
påvirkningsanalyse)
• Informasjon om presisjon

Vedlegget må omarbeides. Det bør være en linje per
myndighet, en kolonne for e-postadresse, samt en
gjennomgang av myndighetsoppgavene.

Endret iht. Innspill i vedlegg 9.

Endre navn på kapittelet fra Vannkraft og flomvern til
"Vannkraft og andre vassdragsinngrep.

Endret iht. innspill i tiltaksprogrammet kapittel 2.

VRM må endre tabell 0-1: Tabellen gir oversikt over SMVF
per vannområde med tilhørende miljømål og unntak etter
§ 10 i vannforskriften. For bedre konsistens bør det legges
inn en kolonne for utsatt frist (§ 9).

Endret iht. Innspill i kapittel 2.

VRM bør endre i avsnitt om "Påvirkning av sur
nedbør/langtransportert ...": forslag til endring i tekst fra
og med 3. setning: Ansvarsforholdet er slik at
Statsforvalteren prioriterer og foreslår tiltak, samt
kommer med kostnadsberegninger for der det kalkes.
Miljødirektoratet registrerer internasjonale avtaler som
tiltak i lokaliteter det ikke kalkes, men som er vesentlig
påvirket av sur nedbør. Tiltaket internasjonale avtaler kan
ikke kostnadsberegnes, da dette er knyttet til større
internasjonalt fellesarbeid.

Endret iht. til innspill i tiltaksprogrammet i kapittel 4.2.
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VRM bør supplere med tekst om kalkingens nytte:
Kalking bidrar til store verdier for det norske samfunnet.
Størst er verdiene forbundet med å bedre forholdene for
fiske, forhindre tap av naturarv og viktige genetiske
ressurser. Forslag til tekst er vedlagt.

Endret iht. innspill i tiltaksprogrammet, kap. 4.4.

Oversikt over kap. 14-anlegg og status på rensekrav er
lagt inn i tiltaksprogrammet kap. 5.1. Noe supplerende
tekst er lagt til.

Delkapittel 5.1 trenger forbedring: Oversikt over antall
større renseanlegg som ikke oppfyller rensekravene, samt
etterslep på ledningsnettet bør omtales. En bedre
beskrivelse av manglende rensing fra spredte avløp hadde
også vært ønskelig. Vi minner om at avløpstiltak er
grunnleggende tiltak og det trengs ikke undersøkelse av
resipienten for å finne ut om tiltak er nødvending.
Hvorvidt anlegget tilfredsstiller rensekravene avgjør om
det skal gjennomføres tiltak eller ikke.
Tilstanden i eutrofe vannforekomster bør belyses. Vi kan
bistå med uttrekk fra Vann-nett som viser tilstand for
flere av eutrofiparameterne i elver, innsjøer og kystvann
slik at dere kan lage diagram over eutrofitilstanden

Diagram tas ikke med i denne runden på grunn av
mangelfullt datagrunnlag i Vann-Nett

Statsforvalteren har allerede mange tiltak registret for
sine anlegg, men vil tilstrebe å oppdatere der det er
behov innen 1. desember.
Oversikt over myndighetsfordeling og henvisning til de
nasjonale føringene er allerede en del av kap. 5.2. i
tiltaksprogrammet.

Vi ber VRM om å forbedre avløpskapitlet og gå i dialog
med SF og vannområdene/kommunen slik at det som
minimum legges inn tiltak som er vedtatt i kommunens
planer og tiltak som kommunene er pålagt av SF, samt
kartlegging av spredte avløp der det ikke er lagt inn. Slik
tiltaksprogrammene for avløp i vannområdene nå
framstår fremkommer ikke kommunens ansvar etter
forurensningsforskriften eller nasjonale føringer. Vi
anbefaler at vurdering av måloppnåelse også knyttes opp
mot hvorvidt kravene til rensegrad oppnås.

Vannområdekoordinatorene vil tilstrebe å hjelpe
kommunene med å få registret tiltak frem mot 1.
desember og videre i ny planperiode.
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Vi ber VRM om å gå i dialog med SFs landbruksavdeling og
vannområdene/kommunene og vurdere følgende
endringer: Påvirkningene bør også knyttes til
eutrofitilstanden i vannregionen. Agder har en betydelig
grønnsaksproduksjon som burde vært omtalt. Landbruk
er omtalt som den tredje største påvirkeren i
vannregionen, men dette kommer ikke tydelig frem i
tiltaksprogrammet. Med unntak av gjødsellager er få av
tiltakene kvantifisert og kostnadsberegnet. Viktig å sørge
for at det er sammenheng mellom tiltakene som er lagt
inn og vannforekomstene som ikke når miljømålene. Som
et minimum bør dagens innsats innen RMP legges inn og
økt innsats der dette er nødvendig.

Tekst om grønnsaksproduksjon er oppdatert.
Vannområdene samarbeider med kommunene om å
legge inn tiltak innen 1. des. Registrering av tiltak følges
videre opp i løpet av planperioden.

Påvirkningsfigur 7-2 viser også påvirkning fra fysiske
inngrep, vannuttak og sur nedbør. Disse hører ikke
hjemme her.

I tiltaksprogrammet er figurer fjernet og figur med
oversikt som viser ulike påvirkningstyper fra urban
utvikling er flyttet til kap. 12 - om overvann.

VRM må endre tekst til: "Aktuelle tiltak for å avbøte og
redusere påvirkningene knyttet til miljøgifter kan i
hovedsak deles inn i fire grupper: tiltak mot forurenset
grunn, tiltak mot forurenset sjøbunn, tiltak for reduksjon i
annen aktiv tilførsel av miljøgifter og andre tiltak mot
industri og gruver"

Endret iht. innspill i tiltaksprogram kap. 7.2

VRM må endre:
1) i andre avsnitt: «…Vannforekomsten har moderat
økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand som blant
annet skyldes eutrofiering, høye konsentrasjoner av TBT
og metaller i sediment, og…."
Begrunnelse: "Eutrofiering" bør fjernes.
Kristiansandsfjorden indre havn har ikke dårlig tilstand
pga. eutrofiering.

Endret iht. innspill i tiltaksprogram kap. 7.2.4

2) tredje avsnitt: Endre til: "Bedriften har utarbeidet
tiltaksplan for (...)"
Begrunnelse: Dette er gjennomført.

Vi kan ikke se at det foreslåtte tiltaksprogrammet vil være
nok til å sikre forbedring/hindre forringelse av tilstand for
laks i områder med vesentlig påvirkning fra rømt fisk eller
lakselus. Vi ber om at VRM tar kontakt med sektorene for
å følge opp manglende tiltak for å sikre at miljømålene
nås. Eller at VRM i større grad synliggjør at
tiltaksprogrammet ikke er tilstrekkelig til at målene nås,
som følge av manglende tiltak.

Vurdering av tiltak vil følges opp i neste planperiode.
Følges opp i handlingsprogrammet knyttet kystfokus
som prioritert tema hvor akvakultur blir ivaretatt.

Teksten bør endres slik at det kommer frem at Krypsiv
ikke er en fremmed art.

Endret iht. Innspill i tiltakspr. Kap. 9.1.
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Handlingsplanen for Stillehavsøsters bør omtales.

Endret iht. Innspill i tiltakspr. Kap. 9.2.

Kapitlet om fritidsfiske skal omhandle eventuelle tiltak for
å begrense fritidsfiske hvis dette har negativ effekt på
økologisk tilstand. Kapitlet har derfor feil fokus.

Tekst om fritidsfiske i kapittel 10 i tiltaksprogrammet er
justert iht. Innspill.

Dette kapitlet skal omhandle beskyttelse av drikkevann.
Figur 11-1 hører ikke hjemme her.

Figur 11-1 i tiltaksprogrammet er fjernet .

Overvann omhandler ikke diffus forurensing. Figur 12-1
og omtale av forurensing fjernes.

Innspillet medfører ikke ingen endring av figur 12-1 eller
omtale om diffus forurensning i kapittel 12.1 ettersom
avsnittet omhandler problematikken med forurenset
overvann omtalt som diffus forurensning. Teksten er
istedenfor tydeliggjort bedre, slik at det kommer bedre
frem at dette avsnittet omhandler utfordringen knyttet
til tilfeller der overvann er forurenset.

Krypsiv kan omtales i kapittel 16. Andre tiltak som kan
endres til Andre tiltak inkludert krypsiv.

Innspillet medfører ingen endring i planen .

Oppgaver for sektormyndigheter: Vi ber VRM om å føye
til at sektormyndighetene skal rapportere på bruk av § 12.
Sektormyndighetene må sende kopi av vedtak til VRM
fram til teknisk løsning er på plass i Vann-Nett

Presisert i handlingsprogrammet - kap. "oppgaver
sektormyndigheter" punkt 4

Miljødirektoratet påpeker at sektormyndighetene er
ansvarlige for å holde Vann-Nett oppdatert og vil gjøre
oppmerksom på at VRM kan hente ut relevante rapporter
og tabeller fra Vann-Nett. Dette vil kunne gi en mer
kontinuerlig og effektiv oppfølging både for VRM og
sektormyndighetene, og vil kunne gjøre at det ikke blir
nødvendig med et eget rapporteringssystem.

Innspillet medfører ingen endring i planen

"Avholde møter mellom VRM, FK, FM og VOkoordinatorer for informasjon, diskusjon av relevante
tema, kurs og opplæring." Her kan det gjerne tilføyes
"relevante sektormyndigheter", da det kan være nyttig for
oss å delta i tematiske oppfølgingsmøter – f.eks. om
tiltaksgjennomføring innenfor vannkraftsektoren (hvor
NVE og Miljødirektoratet er relevante myndigheter).

Endret i handlingsprogrammet og lagt inn som punkt
under "deltakelse og medvirkning"
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Miljødirektoratets virkemidler er hjemlet i lov, det er ikke
behov for løpende vurdering for oss.

Aktivitet fjernes i handlingsprogrammet

Vi er usikre på hva som ligger i oppgaven knytta til "Vann i
arealplanlegging og blå/grønne løsninger samt kystfokus".
Vi kan ikke se at dette er omtalt mer detaljert i
forvaltningsplanen, og vi ber om at punktene strykes eller
beskrives/begrunnes.

Teksten er oppdatert.

Vi ber VRM endre teksten slik at det gjenspeiles at
Miljødirektoratet har det nasjonale ansvaret for
sjøørretbestander, men at det er kommune,
statsforvalter, grunneiere og lokale lag som har ansvaret
og er tiltakshavere, og NVE er myndighet sammen med
Statsforvalteren og kommunen for regionale/lokale tiltak.

Endret og har lagt inn tekst som presiserer
sektoransvaret for sjøørretbestander

Handlingsplanen post 46a viser at Miljødirektoratet skal
ha et problemkartleggingsprogram for forurenset
sediment. Vi har ikke et slikt program og ber derfor om at
dette strykes.

Handlingsplanen post 46a viser at Miljødirektoratet skal
ha et problemkartleggingsprogram for forurenset
sediment er fjernet fra handlingsprogrammet, da ikke
har et slikt program

Statsforvalteren i Agder
FN’s bærekraftsmål er beskrevet i et eget avsnitt i
plandokumentene. Vi tror at det vil være nyttig å knytte
den enkelte utfordring til målene og at sammenhengen
mellom tiltakene og bærekraftsmålene bør komme
tydeligere frem under hvert prioritert område.

Tekst som omtaler sammenheng mellom tiltakene og
bærekraftsmål er endret og presisert både i kapittel
1.2.2 e) og kapittel 4.2 i den regionale
vannforvaltningsplan.

Vurdering av miljømål har ikke hatt stort fokus i forkant
av høringen, og vi anbefaler et mer systematisk arbeid
rundt revisjon av miljømål i den kommende perioden.

Lister over revurderte miljømål skal legges ved til
planen, samt kort tekst om oppdateringen i planen. Vi
har også ført dette opp som et punkt i
handlingsprogrammet.

SF vil bidra med oppdaterte kart til
overvåkingsprogrammet før planen vedtas. Vi har noe
etterslep på tiltaksregistrering og kostnadsvurdering av
tiltak. Vi jobber videre med dette i kommende periode.
Det gjenstår fortsatt arbeid med å oppdatere Vann-Nett
etter ny inndeling av forekomstene i regi av
Miljødirektoratet og NVE våren 2020.

Oppdaterte kart er lagt til i vedlegg 5.

Konsekvenser av vannkraft: Teksten beskriver at i Kvina-,
Sira- og Mandalsvassdraget er det gjennomført
vilkårsrevisjoner med anbefalinger og avgjørelser om
blant annet minstevannføring. Vi minner om at det er
tilsvarende prosesser på gang i andre vassdrag. Før tiltak
kan iverksettes må det foreligge godkjennelse fra OED og
NVE.
OED har opphevet konsesjon for Storelva og vassdraget
bør derfor inkluderes i tiltakslisten for prioriterte vassdrag
igjen.

Teksten endres i vannforvaltningsplanen kap.4.2.3, slik
at den er oppdatert på gjennomførte og påbegynte
vilkårsrevisjoner. Siden OED har opphevet konsesjon for
Storelva og vassdraget, forblir den på regional
prioritering av arbeid med vassdragskonsesjoner for
vilkårsrevisjon.
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Når det gjelder problemkartlegging til tiltak, kan det være
nyttig å få frem at fokus her er på overvåking og
habitatkartlegging for å avklare hvor det er
tiltaksmuligheter.
Tekst om HyMo er tatt med i vannforvaltningsplanen
kap. 1.3. Tekst om problemkartlegging er oppdatert.

I kommende planperiode vil hydromorfologiske
parametere bli inkludert i klassifiseringssystemet. Dette
vil ha særlig betydning for regulerte vassdrag og vassdrag
med fysiske hindringer. Vi anbefaler at dette beskrives
kort i planen.

Vi mener at veiutbygging bør være et prioritert
utfordringsområde i høringsdokumentet. De store
utbyggingene knyttet til E18 og E39 er inngripende på
vannmiljøet og kan ha store konsekvenser (eks
utfordringen knyttet til bruk av overskuddsmasser).

Konsekvenser for vannmiljø knyttet til veiutbygging er
beskrevet mer utfyllende i tiltaksprogrammet, kap. 3.1
og tas med i handlingsprogrammet. Blir ikke egen
prioritering.

Veitransport: Det står her at flere store veiprosjekter er
under planlegging, men flere store veiprosjekter er også
under bygging. Teksten kan gjerne oppdateres med riktig
status i prosjektene.

Endret iht. Innspill og tekst oppdateres med riktig status
i de store veiprosjektene i tiltaksprogram kapittel 3.1

Deponering av masser: Bør unngå begrepet
«deponering», slik at det ikke misforstås og blandes med
avfallsdeponier som reguleres etter avfallsregelverket.
Kanskje plassering, utfylling eller bruk av masser kan være
en bedre ordlyd.

Innspillet medfører ingen endring i plan.

Når det gjelder utfylling i sjø/vann er det viktig at
utbredelsen av fyllingsfoten blir avgrenset på kart for å få
bedre forståelse av hvor stort inngrepet blir i
vannforekomsten (på bunnen).
Retningslinjene bør ha en mer forpliktende ordlyd, og
utfylle andre retningsgivende dokumenter. De fleste har
en «bør»-tilnærming nå, som med fordel kan byttes ut
med «skal».

Retningslinjene er oppdatert og ordlyden er i tråd med
forskrifter og lover innen de ulike temaene.

Forslag til ny retningslinje: 6.4. - Kommunene bør fastsette
bredden på vegetasjonsbeltet langs vassdrag i
kommuneplanens bestemmelser, jf. vannressursloven §
11.

Innspillet medfører ingen endring. Kantsoner er
tilstrekkelig ivaretatt i vedlegg 4 punkt 5.2.
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Vi har oppdatert kostnadsvurderingene i Vann-Nett for
lokalitetene som kalkes i Agder. De oppdaterte tallene
viser et samlet beløp for kalkingstiltak på ca. 227 mill, for
de neste 6 årene (38 mill/år). Av disse går ca. 34 mill. til
kalkdoserere og utgifter til kalk, vedlikehold osv., og
resten til båt- og helikopterkalking.

Tekst er endret i Tiltakspr. kap. 4.2 iht. innspill,
oppdatert tabell fra Vann-Nett erstatter tidligere tabell.

Mindre strenge miljømål: I dag har vannforekomstene
som ikke kalkes og som det ikke er planer om å kalke, fått
unntaksbestemmelsen utsatt frist §9. SF ønsker å ha
dialog med VRM og Miljødirektoratet i kommende
planperiode om det kan være aktuelt å bruke
unntaksbestemmelsen «MSM» for de forekomstene som
kun har sur nedbør som påvirkning og har så lav kostnytte verdi at de ikke er aktuelle for kalking. Utsatt frist i
disse tilfellene har liten funksjon.

Bruken av mindre strenge miljømål "MSM" på
forsuringspåvirkede vannforekomster med forsuring
som eneste påvirkning, og som ikke kalkes, vil diskuteres
og eventuelle endringer gjøres i samråd med
Miljødirektoratet.

SF ber om at konsekvensene av kalkingskutt kommer
tydelig frem i vannforvaltningsplanen.

Viser til innsatt tekst i Tiltakspr. kap. 4.2 hvor kalkingens
betydning understrekes.
Ny tekst om sulfider som del av forsuringsproblematikk
satt inn i vannforvaltningsplan 4.2.2 Forsuring iht.
innspill.

Avrenning fra sulfidholdige bergarter er en stor utfordring
i deler av Agder. Det bør vurderes om disse skal omtales
under prioriteringsområde «forsuring», og om det evt.
bør inn en planretningslinje som omtaler håndtering av
sulfidholdige bergarter i utbyggingsprosjekter.

Ny planretningslinje om sulfidholdig stein er lagt inn.

Lenke til Klimaprofil for Agder fungerer ikke, og må
oppdateres.
I klimaprofilen nevnes konkrete anbefalte klimapåslag for
kraftig nedbør, beregning av stormflonivåer og
flomvannføring. Det kan vurderes om dette bør
konkretiseres i planen. Vi minner om at statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning angir at det er de høye alternativene fra
klimaprofilene som skal legges til grunn

Endret iht. Innspill i tiltaksprogrammet kapittel 14.1.

Vann og avløp og landbruk er beskrevet som egne avsnitt
under klimatilpasning, og det er også relevant å ha med
akvakultur og vannkraft. SF foreslår ny tekst om
akvakultur, vannkraft og landbruk.
Tekst er endret iht. innspill.
Det er vist til at NVE innarbeider hensynet til
klimaendringer i forvaltningsområder. SF gjør også dette
gjennom arbeidet med arealplaner og gjennom regulering
i våre tillatelser. Vi skal ivareta nasjonale interesser for
utslippsreduksjon og klimatilpasning.
Siste avsnittet på s.43 lister opp hvordan hensyn til
klimaendringer er innarbeidet i forvaltningsområder. SF
tar også inn krav knyttet til klima i våre tillatelser.

Endret iht. Innspill i vannforvaltningsplan kapittel 5.3.1

18

Miljøgifter: SF følger opp lokaliteter med forurenset
grunn i bransjer hvor vi er forurensningsmyndighet.
Arbeidet inkluderer oppfølging av bl.a. skipsverft på land
og lokaliteter registrert med påvirkningsgrad 3 i
Grunnforurensningsdatabasen. I utslippstillatelser etter
forurensningsloven stiller SF strenge krav til utslipp av
prioriterte- og miljøskadelige stoffer. Et nasjonalt mål er
at utslipp av prioriterte stoffer skal stanses.

Utdypende tekst inn i tiltaksprogrammet kap. 7.2.1

SF følger opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle
tiltaksplanområder og ved prioriterte verft. Dette
inkluderer oppfølging av overvåking i etterkant av
gjennomført oppryddingstiltak.

Utført iht. innspill i tiltaksprogram kap. 7.2.2.

Fremmede arter: I tillegg til de artene som er nevnt, kan
flere fremmede karplanter invadere kantsonen langs
vassdrag. Eks. på slike arter er kjempespringfrø og
parkslirekne. Parkslirekne kan endre strukturen og
næringssammensetning i jordsmonnet, og føre til at
jordbunnen blir erosjonsutsatt, spesielt langs vassdrag. I
tillegg er utrydding oftest avhengig av kjemisk
bekjemping, som er problematisk i nærheten av vann.

Endret iht. Innspill. Tekst om fremmede karplanter i
vassdrag er tatt med i kapittel 9.1 i tiltaksprogrammet.

Etter setning om fisk bør det inn: flere fremmede
karplanter kan også gi negative effekter på
kantvegetasjonen langs vassdrag.
Forslag til flere tiltak i prioriteringstabellen:
Endret iht. Innspill i kapittel 4.2.5

· Gjennomføre tiltak for å utrydde øy-bestander av
gjedde (i Gillsvann).
· Gjennomføre tiltak mot prioriterte fremmede karplanter
i kantsonen langs vassdrag
Fritidsfiske kan utgjøre en negativ påvirkning av den
biologiske miljøtilstanden i vassdrag ved at arter
overbeskattes. For laks og sjøørret er det derfor satt
gytebestandsmål for hver av elvene der dette fisket er
åpnet.

Tekst om fritidsfiske i kapittel 10 i tiltaksprogrammet er
justert iht. Innspill.
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For andre arter enn laks, sjøørret, storørret, ål og bleke
foreligger det ikke informasjon om bestandsstatus som
har medført at tiltak for å redusere beskatning er aktuelle.
Planretningslinjer: Kommunene bør beskytte viktige
funksjonsområder for vannlevende organismer (f.eks.
gyteområder) ved å gi dem riktig formål og etablere
hensynssoner i arealdelen til kommuneplan og
reguleringsplaner. Det bør vurderes å forankre dette i en
planretningslinje.

Usikkerhet knyttet til innspillet. Oppfølging vil vurderes
frem mot 1. desember og ny tekst vil evt. legges til i
kapittel 10 om fritidsfiske.

Planretningslinje blir for detaljert, og innspillet medfører
ikke endringer i plandokumentene.

Utslipp fra mikroplast, legemiddelrester og miljøgifter fra
avløpsvann kan påvirke vannforekomstene negativt.

Tekst om dette er lagt inn i tiltaksprogram kap. 5.1.

Avløp er også omtalt under kap. 14.2 om klima. SF vil
gjerne presisere at flere avløpsanlegg i Agder er allerede i
dag underdimensjonerte i forhold til den mengden
kommunalt avløpsvann de mottar. Økte nedbørsmengder
som følge av klimaendringer vil medføre flere episoder
med redusert renseeffekt ved avløpsanleggene og flere
overløpshendelser med utslipp av urenset avløpsvann.

Endret iht. Innspill i tiltaksprogrammet kap. 14.2

SF vil understreke at det er et omfattende etterslep
knyttet til investeringer i avløpssektoren i Agder.
Tiltaksprogrammets oversikt over foreslåtte avløpstiltak
og tilhørende kostnader viser ikke det reelle behovet for
investeringer ved større avløpsanlegg, jf.
forurensningsforskriften kapittel 13-14. I løpet av den
kommende planperioden estimerer vi et samlet
investeringsbehov for disse anleggene i størrelsesorden
opp mot en milliard kroner.
For at avløpsarbeidet i kommunene skal være forutsigbart
og målrettet, ser vi det som en forutsetning at alle
kommuner til enhver tid har en oppdatert hovedplan for
vann og avløp. Denne må sammen med tilhørende
underdokumenter ligge til grunn for alle investeringer
innen avløpssektoren i kommunen. Vi har derfor foreslått
at dette bør inn som en planretningslinje.

Tekst om avløp er oppdatert i tiltaksprogrammet i
kapittel 5.1.

Planretningslinjene for vann og avløp er endret i vedlegg
4, punkt 4 og utdypet. Men krav om hovedplan for vann
og avløp er ikke tatt inn.

Oppgraderinger av avløpsanlegg skal være
selvkostfinansiert. For å finansiere de nødvendige
investeringene innen avløpssektoren, er det uunngåelig
med en betydelig økning av kommunale vann- og
avløpsgebyrer. SF vil minne om at kommunene har en
plikt til å gjennomføre tilsyn innenfor sine
myndighetsområder gitt i forurensningsforskriftens
kapittel 12-13. Ut ifra prinsippet om at det er forurenser
som skal betale, mener vi det er hensiktsmessig at
kommunene gjennom lokal forskrift fastsetter adgang til å
kreve gebyr for tilsynsarbeid. På denne måten kan en
tilsynsstilling finansieres.

Medfører ikke endringer i plandokumentene, men vil
være en del av generell oppfølging i planperioden

Under tabellen for næringstilførsel kan det være
hensiktsmessig å legge til:
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Tiltak: Oppdatere oversikt over avløpsanlegg etter
forskriftens kapittel 12 og 13, revisjon av eldre tillatelser
for kapittel 13-anlegg.
Tabellen er oppdatert i kapittel 4.2.9. Oversikt over
renseanlegg er lagt inn som tiltak, og
kommunesamarbeid som virkemiddel.

Virkemidler: Styrke fagmiljøet innen tilsyn- og
saksbehandlingsarbeid ved å opprette
vertskommunesamarbeid innen avløpssektoren.

SF foreslår at det bør lages retningslinjer som forebygger
avløpsutslipp. Eksempelvis:
· For alle arealplaner som tilrettelegger for bebyggelse,
skal det medfølge en redegjørelse for utbyggingens
størrelse og aktuell avløpssituasjon, herunder
renseanleggstype, kapasitet, rensegrad og utslippspunkt
samt resipientens tilstand og tåleevne.

Planretningslinjene for vann og avløp i vedlegg 4 er
endret og utdypet, men innspillet er ikke tatt med i
helhet.

· Alle avløpsanlegg, herunder renseanlegg og
ledningsnett, skal planlegges og oppgraderes med
tilstrekkelig kapasitet og rensegrad. All avløpsplanlegging
skal baseres på et tidsperspektiv på minst ti år.
· Alle kommuner skal ha et oppdatert strategisk dokument
for vann- og avløpsområdet (hovedplan for vann og avløp
eller tilsvarende). Dokumentet skal inngå i kommunens
planstrategi, jamfør PBL § 10-1.
SF vil spille inn ønske om at det kan settes ned
temagruppe på landbruk i vannområdene.

I handlingsprogrammet legges det opp til at det skal
etableres temagrupper.

Det er fremdeles 111 vannforekomster som er registeret
med diffus avrenning fra annen jordbrukskilde. Disse bør
konkretiseres.
De fleste virkemidlene mot påvirkning fra jordbruk ligger
hos kommunene. Av Vann-Nett fremkommer det at det er
noen få vannforekomster som er registrert med middels
eller stor påvirkning fra jordbruk som mangler tiltak for
kommende planperiode. Når det gjelder disse
vannforekomstene bør kommunene vurdere
landbrukstiltak for å nå miljømålene og/eller for å
forhindre forringelse.

Vannområdekoordinatorene vil hjelpe kommunene å
konkretisere dette, og tilstreber å rekke dette før 1.des.
For øvrig følges dette opp i neste planperiode med
aktuelle sektormyndigheter.

Tabell 6.1 gir en god oversikt over grunnleggende og
supplerende tiltak mot næringssalter og jorderosjon som
er registrert i vann-nett. Men det er mangler i RMP
vannmiljøtiltak. I tabellen er det også med noen få
supplerende tiltak som per i dag ikke inngår i gjeldende
RPM for jordbruket i Agder 2019-2022,

21

Som konsekvens av, eller påvirkning fra, merdbaserte
akvakulturanlegg inngår kun rømning av fisk og lakselus.
Utfordringene fra akvakultur strekker seg ut over dette.
Åpne merdanlegg med fisk vil ha en stor påvirkning på
havbunnen under og nær anlegget i form av nedfall av
organisk materiale, og dermed en direkte påvirkning på
den lokale vannforekomsten. Er vannforekomsten liten
(f.eks. i ferskvann), så kan påvirkningsfaktoren være stor. I
tillegg bidrar akvakulturanlegg for fisk, inkludert
landbaserte anlegg, med en høy tilførsel av næringsstoffer
til et område, hvilket igjen vil ha en påvirkning på lokal
marin flora og fauna, og en mulig påvirkning på
vannforekomsten og havområdet/ vassdraget som helhet.
Påvirkning fra landbaserte anlegg som har konsentrerte
utslipp, og som vi ikke har like god kjennskap til i dag, kan
være særlig stor.

Tekst i kap. 8.1 i Tiltaksprogrammet er oppdatert med
beskrivelse av utslipp av næringssalter.

Akvakulturanlegg bidrar også til marin forsøpling, særlig
nedlagte anlegg som ikke har blitt fjernet. For
kystområdene nær slike anlegg så utgjør dette en stor
andel av den totale marine forsøplingen.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Pkt. 8.1: Merdoppdrett i ferskvann i Lundevann og
Sirdalsvann er ikke nevnt. Disse er store kilder til
påvirkning i disse vannforekomstene. Det planlegges i
tillegg merdanlegg i Åseral.

Beskrivelse av akvakultur er oppdatert i
tiltaksprogrammet kapittel 8. Beskriver ikke søknader
det ikke er gitt tillatelse til ennå.

Vannforvaltningsplanen: Akvakultur er lite omtalt, selv
om tilførslene er store i enkelte områder. I Flekkefjord
utgjør utslipp fra akvakultur en svært stor andel av
totalutslippet av næringssalter og organisk materiale. Det
er videre planlagt og søkt om store landbaserte anlegg i
Farsund og Lyngdal. Det bør vurderes om disse skal
omtales nærmere i planen.

Beskrivelse av akvakultur er oppdatert i kapittel 1.4 i
vannforvaltningsplanen.

Planretningslinjer: Vi anbefaler at det vurderes å ta inn
en retningslinje som sier noe om fremtidig
akvakulturaktivitet i regionen, for å sikre utviklingen av en
bærekraftig næring. Eksempelvis så kan utfordringen
knyttet til nye etableringer av åpne merdanlegg beskrives,
og vurderes mot lavtrofisk akvakultur (så som
taredyrking) som vil gi en mye mildere påvirkning.
Næringsutslipp fra kommende landbasert fiskeoppdrett
vil kunne bli en betydelig påvirkningsfaktor i
vannregionen i den kommende planperioden. For at
planen skal kunne ha en funksjon som fremtidig
styringsverktøy, oppfordrer vi til at det utarbeides
retningslinjer.

Innspill tas ikke med i planretningslinje. Oppdatert
beskrivelse av akvakultur i plan og tiltaksprogram
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En bekymringsmelding for kysten vår: Med grunnlag i det
som står i plandokumentene i dag og innspillene våre i
dette dokumentet ønsker Statsforvalteren i Agder å
uttrykke en sterk bekymring for tilførselen av
næringsstoffer og utviklingen i kystområdene våre,
inkludert Skagerak. Dette kommer særlig frem når en ser
helhetlig på påvirkningene, men kommer ikke tydelig
frem av registreringene i Vann-Nett. Det er ofte mest
fokus på miljøgifter i kystområdene, mens tilførsel av
næringsstoffer kanskje ikke har fått samme fokus. Det er
derfor et behov for å vite mer om hvor motstandsdyktige
økosystemene er overfor presset de utsettes for, og hvor
tålegrensa for tilførsel av næringssalter er. For noen
kystøkosystemer er vi bekymret for at vi er farlig nære et
irreversibelt vippepunkt. Statsforvalteren bemerker også
at planens beskrivelse av miljøtilstanden i kystvann ikke
nødvendigvis gir et riktig bilde, bl.a. fordi fiskebestandene
ikke er en parameter i klassifiseringen. (…)
Statsforvalteren mener at en satsing for å stoppe den
bekymringsfulle og negative utviklingen i kysten vår er
helt nødvendig, og at vannforvaltningsplanen bør ha det
som en topp-prioritet i kommende planperiode; Et
krafttak for kysten vår. Dette innebærer prioritering av
allerede foreslåtte tiltak knyttet til næringstilførsel, og det
bør også prioriteres ytterligere tiltak jf. innspillene våre
under hvert enkelt tema. Vi ser frem til å medvirke i
arbeidet med oppfølging av vannforvaltningsplanen.

Vi vil ivareta innspillet ved at kyst er omtalt som et
hovedfokus i planen, og er omtalt flere steder i
plandokumentene, særlig under kap. 4.2. For å også
ivareta dette fokuset på detaljnivå, skal hovedfokus kyst
også innarbeides i handlingsprogrammet. Fokus på
prioritering av næringstilførsel er delvis fulgt opp ved at
vi inkluderer denne påvirkningen sammen med andre
viktige påvirkninger som bl.a. forurensning, forsuring og
plastforsøpling som også er viktige å ha fokus på for å
snu den negative utviklingen i kystområdene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
For å nå miljømålene er det viktig å tydeliggjøre
sektormyndighetenes ansvar for å vurdere behov for
tiltak og gjennomføring av disse. Vi vil også peke på
sektorenes ansvar knyttet opp mot dokumentasjon i
Vann-nett. Vi vil særlig peke på kommunenes ansvar
knyttet til avløp og landbruk. Vi mener dialogen mellom
kommunene og VO/VRM bør ha stort fokus. Vi mener det
er viktig at kommunedirektørene i større grad blir
involvert i behandling og godkjenning av tiltaksplanene.
Det er vesentlig med god forankring i kommunestyrene i
de enkelte kommunene i vannområdene.

Handlingsprogrammet beskriver sektormyndigheters
ansvar for å gjennomføre tiltak i tråd med
vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og
prioriteringer i planen. Handlingsprogrammet beskriver
også sektormyndigheters ansvar i forhold oppdatering
av Vann-Nett. Politisk forankring i kommunene er også
ivaretatt i handlingsprogrammet.

Langtransportert forurensing (særlig forsuring) er fortsatt
problematisk i deler av Agder. Kalking av sure vassdrag og
vann bør minst ligge på dagens nivå i perioden. Aktuelle
vassdrag bør følges opp med noe mer biologisk
overvåking for å sikre at tilstanden i de forsuringstruende
områdene kan vurderes på en god måte i henhold til
kravene i vannforskriften.

Test om forsuring er oppdatert i vannforvaltningsplanen
kapittel 4.2.2

Handlingsprogrammet er omfattende med mange
aktiviteter. Man bør vurdere å periodisere aktivitetene i

Handlingsprogrammet blir systematisert og oppdatert
for å gjøre dokumentet mer oversiktlig.
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større grad for å få økt fokus på noen oppgaver i
bestemte år. Dette vil kunne lette arbeidet med å
gjennomføre tiltak for å nå miljømålene.

NVE
Vannforekomst 021-4-R Otra-Hovassåni som står på
vedlegg 2 i godkjenningsbrevet fra 2016, er prioritet ned i
samråd med SF. Vi forventer at vannforekomsten ikke
videreføres på vedlegg 2, eller tilsvarende liste over
vannforekomster med miljømål som kan medføre
krafttap, i den endelige godkjenningen av
vannforvaltningsplanen for perioden 2022-2027.

Beskrevet i kraftkapittelet i tiltaksprogrammet.

Miljøtilstand og måloppnåelse for SMVF: Vi ser at en del
av tiltakene ikke rekker å bli ferdigstilt før i neste
planperiode. For noen av disse vannforekomstene må
miljømålet derfor utsettes til 2027.

Utsettelse av miljømål følges opp av NVE.

Andre vannuttak: Vannuttak til andre formål enn
kraftproduksjon er i liten grad omtalt i planen, men kan
også utgjøre betydelige påvirkninger.

Innspillet om liste over alle tiltak tas til etterretning. Vi
vil jobbe videre med dette til neste planperiode.

Omtalen av drikkevann fokuserer på beskyttelse av
vassdragets funksjon som drikkevannskilde. Andre
utfordringer som at vannuttak til drikkevannsforsyning
kan tørrlegge elve- og bekkeløp og dermed redusere
økologisk tilstand bør belyses. Frivillig slipp av
minstevannføring vil redusere påvirkning fra denne typen
inngrep. Med flere og lengre tørkeperioder ser vi at
vannuttak til jordvanning i landbruket gir utfordringer for
vassdragene som vannet tas fra.
Vi minner om at etablering av mobile og faste vannuttak
er konsesjonspliktige dersom de har negative virkninger
av betydning for allmenne interesser i vassdraget.

Supplert med tekst om at uttak drikkevann kan
tørrlegge elve- og bekkeløp i kap. 11 i tiltaksprogrammet

Medfører ingen endring i plan.

Kostnadsanslag på tiltakene for vannkraft er
sjablongmessige og kan avvike betydelig fra reelle
kostnader.
Ikke ytterligere oppretting før høring.

Fortsatt er det en del feil i vann-nett, f.eks. for tiltak som
er registrert for inneværende periode. Det arbeides
kontinuerlig med å forbedre kunnskapsgrunnlaget og
oppdatere vann-nett.
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Tiltak innen vannkraft: inneholder ikke et fullstendig
bilde av alle tiltak NVE vil følge opp. Gjennom nye
undersøkelser, tilsyn, tiltaksplaner fra regulanter, eller
ved krav fra allmennheten om vilkårsrevisjoner eller
innkalling til konsesjonsbehandling får NVE jevnlig forslag
til miljøforbedrende tiltak. Vi behandler slike saker selv
om de ikke fremgår av tiltaksprogrammet, og vi legger
aktuelle tiltak i vann-nett fortløpende. NVE og
Miljødirektoratet ble i mars 2021 enige om en fordeling
av ansvaret for de ulike typene tiltak som regulanter kan
pålegges for å øke kunnskapsgrunnlaget og forbedre den
økologiske tilstanden i regulerte vassdrag.

Tekst fra innspill legges med som supplerende
opplysninger i kap. 2.2.1

Tekst om restaureringsstrategi og liste over prioriterte
områder er tatt med i Kapittel 4.2
I kapittelet om restaureringstiltak kan det vises til det
pågående arbeidet med nasjonal restaureringsstrategi,
som legger grunnlag for felles prioriteringer innen
restaureringstiltak på tvers av sektorer.

Virkemidler: Innkalling og omgjøring etter vrl. §§ 66 og 28
er blant NVEs virkemidler for å pålegge miljøforbedrende
tiltak. Eldre vassdragsanlegg kan kalles inn til
konsesjonsbehandling dersom det foreligger sterke
miljømessige hensyn. NVE har imidlertid ikke hjemmel til
å pålegge utredninger eller miljøundersøkelser for å
dokumentere miljøpåvirkningen av konsesjonsfrie anlegg.
For at NVE skal kunne behandle en innkallingssak må det
finnes dokumentert kunnskap om verdier i vassdraget og
anleggets påvirkning på verdiene, slik at man kan vurdere
det miljømessige hensynet. En bør også ha en ide om
hvilke tiltak som må gjøres for å bedre forholdene. En del
konsesjonsfrie anlegg vil ikke oppfylle forutsetningene for
innkalling til konsesjonsbehandling etter vrl. § 66. I slike
tilfeller har ikke NVE virkemiddelet til å pålegge tiltak, og
det vil i stedet være aktuelt med frivillige tiltak med
økonomiske tilskuddsordninger.

Tekstforslag fra NVE er satt inn i kap. 4.2.
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Overvann og overvannshåndtering, og hvordan dette
påvirker vannforekomster er et viktig tema å belyse i
planen. NVE arbeider med en veileder om overvann for
kommuner som kan være aktuell å vise til. Veilederen vil
bli tilgjengelig på NVEs nettsider når den er ferdig. Den
fremhever viktigheten av å håndtere overvann på
overflaten og ikke i rør. Åpning av bekker i rør kan være et
godt tiltak for håndtering av overvann og av hensyn til
miljø. Dette kan komme bedre frem i planen.

Kap. 12.1: Skrevet tekst som blant annet belyser
hvordan overvann påvirker vannforekomster
Kap. 12.2: Skrevet tekst om viktigheten med bevaring og
gjenåpning av bekker, samt mer om aktuelle overvanns
tiltak. Viser også til NVE sin veileder.

Statens vegvesen
Kunnskapsgrunnlaget har fortsatt mangler, spesielt
knyttet til kjemisk tilstand.
Det kan være grunn til å revurdere en del påvirkninger
knyttet til diffus forurensning fra vegtransport.
Selv om det er manglende overvåkingsdata i svært mange
forekomster, så mener vi det kan være faglig grunnlag for
å justere (sammen med SF) en del av de registrerte
påvirkningene. Dette er ønskelig å gjennomføre i størst
mulig grad før planen vedtas.

Notert. Oppdateres i dialog med SF, tilstrebes å få
gjennomført før 1. des.

Statens vegvesen er i tiltaksprogrammet angitt som
Utførende i planperioden 2022-2027 for en del tiltak som
vi anser som ferdigstilte i inneværende planperiode. Vi
mener dette er misvisende og vil i dialog med SF gjøre
noen korreksjoner i Vann-Nett. Dette vil medføre behov
for noen endringer i spesielt tiltaksprogrammets
angivelser av antall tiltak.

Notert. Mye er gjort allerede, men oppdateres etter
behov i dialog med SF. Tilstrebes å få gjennomført før 1.
des.

Det skal etableres en temagruppe for vei som skal jobbe
målrettet med å samordne arbeid som omhandler
veinettet i Agder. Vegvesenet setter pris på dette
initiativet og ønsker å delta i en slik gruppe.

Innspillet ivaretas i Handlingsprogrammet.
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Innen vegsektoren er utbedringer av
fiskevandringshindre, rensing av overvann og
tunnelvaskevann samt grep i vinterdrift av vegnettet med
saltproblematikk, de mest sentrale tiltakene.
Virkemidlene for å få gjennomført dette er først og fremst
finansiering og prioritering opp mot andre hensyn. Det er
også viktig å ha på plass gode tekniske løsninger innenfor
en akseptabel kostnad. Vinterdrift av høyt trafikkerte
hovedveger skal ta hensyn til både fremkommelighet,
trafikksikkerhet og miljø. Her er det et begrenset
handlingsrom for å få til vesentlige endringer på kort sikt.
NIVA har søkt om FoU-midler til et større prosjekt om
vegsalt der Statens vegvesen er samarbeidspartner.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Overvåking av andre sektormyndigheter er omtalt under
5.4.5. Overvåking i beskyttede områder, dette er feil
plassering. Dette er en form for tiltaksrettet overvåking
som bør omtales under 5.4.3 Overvåking i overflatevann.
Dette er bl.a. pålagt overvåking knyttet til anlegg, og før-,
under- og etterundersøkelser som er initierer på
egenhånd for å ha kontroll. Disse omfatter ofte
parametere som ikke inngår i den ordinære overvåkingen
av vannforekomstene og gjennomføres i stor grad på
andre lokasjoner enn faste stasjoner. Vi legger vekt på å
få disse dataene inn i Vannmiljø.

Endret iht. Innspill.

Vannforskriftsarbeidet er så omfattende, og vi tror det vil
være hensiktsmessig å gjøre en prioritering av
innsatsområder hvor aktuelle virkemiddeleiere og
utførende inviteres til en samordnet innsats med mål om
å vurdere og evt. gjennomføre alle nødvendige tiltak for å
oppnå angitte miljømål. Et slikt tverretatlig arbeid vil i stor
grad kunne gjennomføres på vannområdenivå, gjerne
med VO-koordinator som pådriver. Det er positivt at det
planlegges opprettet tre faste koordinator-stillinger, og de
vil ha en svært viktig funksjon i vannforskriftsarbeidet.

Følges opp i aktivitet 10 c og d (arbeid på regionalt nivå)
9b og c (arbeid på vannområdenivå) i
handlingsprogrammet.

Fiskeridirektoratet
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I første avsnitt på side 18 står følgende: «… nye
akvakulturkonsesjoner og nærings- og boligområder, har
bidratt til å forringe enda flere vannforekomster, samt
bidratt til at man ikke kan oppnå miljømål.» Etter vår
vurdering er ikke «nye akvakulturkonsesjoner» riktig, og
vi ber om at dette slettes. Det foreligger ikke kunnskap
som tilsier at nye akvakulturtillatelser har bidratt til å
forringe vannforekomster og at miljømål ikke nås.

Har fjernet ordet "nye"

Noen ganger kan det fremstå som at Fiskeridirektoratet
stiller seg bak prioriteringer og synspunkt som omhandler
andre tema/områder enn vårt sektoransvar.
Eks: «Agder vannregion vil prioritere» under 4.2.2, 4.2.3,
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8 og 4.2.9.
Det er brukt formuleringer som «Agder vannregionen vil
prioritere», «Vannregionen vil følge opp …» og «vi». Vi
viser til at vannregionen er definert som et geografisk
område. Begrepsbruken skaper usikkerhet om hvem «vi»
er. Vi har lagt til grunn at der disse begrepene er brukt,
må det forstås å være VRM.

Det gjøres en renvask i plandokumentene før politisk
behandling.

Vi anbefaler at dokumentene gjennomgås med sikte på
ensartet og konsistent begrepsbruk og meningsinnhold. I
den sammenheng viser vi til mal for regionalplan: 2.1
Hovedutfordringer og prioriteringer.
s 38: «Vannregionen vil følge opp utfordringene i
samarbeid med andre aktuelle myndigheter, og vurdere
behov og mulighet for å stramme inn krav om
gjenoppretting der det skjer ureglementerte inngrep i
vassdrag, samt vurdere behov for forslag til
regelverksendringer.»
VRM har ikke myndighet til å endre forskrifter, men
VRM har anledning til, og skal som
vannregionmyndighet, å løfte behovet for ytterligere
virkemidler overfor den aktuelle myndigheten, dersom
en ser at eksisterende virkemidler ikke er nok for å nå
miljømålet.

og s. 39: «I Agder vannregion ønsker vi å løfte behovet for
følgende nye virkemidler: […]. Under forutsetning av at
«vannregionen» og «vi» er å forstås som VRM, legger vi til
grunn at dette er avgrenset til kun fylkeskommunenes
eget sektoransvar.

Vi kan ikke se at det følger av vannforskriften at VRM
skal vurdere behov for regelverksendringer og
virkemidler utover eget sektoransvar.

Figur 5.7. viser at Fiskeridirektoratet er oppført som
utførende myndighet. 30.5.21 er følgende registrert i
vann-nett: Feil! Ugyldig kobling. Vi legger til grunn at det
er en feilregistrering. Vi er ikke utførende for dette
tiltaket. Registreringen er rettet opp og vi ber VRM
videreformidle til de ansvarlige og oppdatere figuren.

Figur 5.7 i vannforvaltningsplanen vil oppdateres innen
1. desember.
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Formuleringen i siste setning er upresis:
«Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har ansvar for
overvåking av genetisk forurensning på villaks forårsaket
av oppdrettslaks, i tillegg til nasjonal overvåking av
lakselus».
Det nasjonale programmet for overvåking av rømt
oppdrettslaks koordineres av Havforskningsinstituttet.
Overvåkingsprogrammet ble utformet og etablert på
oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra NFD i
2014. Vi viser til vårt bidrag datert 4.9.20. Vi har for øvrig
ikke ansvar knyttet til overvåking av laksebestander eller
overvåking av lakselus.

Ansvaret presiseres.

Fiskeri og akvakultur, s 22: «Det vil være viktig i neste
planperiode å følge opp utviklingen med
miljøundersøkelser og miljøkrav i nye tillatelser for å
hindre forringelse av vannmiljøet.»
Alle lokaliteter for akvakultur i sjø med produksjon av fisk
etter akvakulturloven har krav om miljøovervåking og til
tiltak ved uakseptabel miljøtilstand. Slike forskriftsfestede
krav gjelder for alle tillatelser, også nye.
Fiskeridirektoratet fører tilsyn og følger opp dette. Det
følger av akvakulturloven § 10 at «Akvakultur skal
etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig
måte.

I vedlegg 1 kap. 2.5 har vi presisert at det er samlet
påvirkning som skal følges opp.

Vi har ikke foreslått tiltak knyttet til utslipp fra akvakultur
da dette ikke er en vesentlig påvirkning i
kystvannsforekomster i Agder, jf. Vann-Nett. Vi har ikke
konkret vurdert næringspåvirkning /organisk belastning
ifm. KU, og vi ber om at teksten som ligger under
Fiskeridirektoratet tas ut da den ikke passer her.

Vurderingene ift. næringsutslipp er ikke endret i KU.
Innspill ikke tatt til følge

Vi foreslår at vår vurdering om rømt oppdrettsfisk, da det
pågår overvåking og uttak selv om påvirkningen ikke er
vesentlig.

Vurderinger ift. rømt oppdrettsfisk er tatt inn i vedlegg 3
om konsekvensutredninger.

Fiskeridirektoratet mener at det ikke er nødvendig med
planretningslinjer, ref. vårt innspill til planprogrammet.

Planretningslinjene tas ikke bort fra planen.
retningslinjene er oppdatert og ordbruk er endret og
presisert.

Slik retningslinjene er utformet er det usikkert om det vil
medvirke til mer helhetlig vannforvaltning. Det er ikke
tydelig hvilke krav/føringer som er hentet fra andre
lover/forskrifter. Vi er bekymret for at retningslinjene kan
gjøre vannforvaltningen mer uoversiktlig, bl.a. ved å
presentere gjeldende lov- og forskriftsfestede krav som
retningslinjer som ikke er rettslig bindende.
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Det er uheldig å vedta regionale retningslinjer som i liten
grad er regionalt tilpasset, men som likevel har noe ulik
ordlyd. Dersom det er behov for mer utdypende føringer
knyttet til vann i samfunns- og arealplanleggingen, bør
disse heller komme i form av oppdaterte nasjonale
føringer.
Om bruken av ordene «skal»/ «må»/«bør»: «Skal» og
«må» er lite egnet i formulering av retningslinjer som ikke
er rettslig bindende. Gjennom slik ordbruk, kan føringene
bli oppfattet som absolutte krav uten å være det. Vi
anbefaler derfor at ordet «bør» benyttes i retningslinjer,
og at eventuelle krav som følger av annet regelverk tas ut
av retningslinjene.
Til første avsnitt gjør vi oppmerksom på at det pågår
overvåking og evt. uttak også i vassdrag med liten
påvirkning jf. vårt bidrag datert 4.9.20.
I femte avsnitt «Miljødirektoratet» ber vi om at avsnittet
oppdateres slik at det kommer frem at klassifisering etter
vannforskriften ikke er en vurdering gjort av Vitenskapelig
råd for lakseforvaltning (VRL), vi viser til informasjon fra
Miljødirektoratet i nov. 2020.

Avsnittet er oppdatert

Fylkeskommunen har ønske om en gjennomgang av
miljøpåvirkning fra akvakultur og marine næringer. Når
det gjelder påvirkning fra akvakultur viser vi til vårt
regelverk og våre tiltak for å forebygge og redusere
miljøpåvirkning fra akvakultur. Vi har vanskelig for å se
hva fylkeskommunen ønsker å gå gjennom av
miljøpåvirkning, som fagmyndighetene ikke allerede gjør.
«Marine næringer» er en for upresist formulert kategori
til at vi kan ta stilling til hva fylkeskommunen legger i sitt
ønske om å ha en gjennomgang av miljøpåvirkninger. I
begge tilfeller er det myndigheters ansvar å vurdere og
gjennomføre tiltak i medhold av sine respektive regelverk.

Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet for
akvakulturkonsesjoner. I Regionplan 2030 står det at vi
skal jobbe for en bærekraftig utvikling av næringen. For
å sikre en bærekraftig utvikling ønsker vi å se på samlet
belastning av all type påvirkning i sjøen, også fra
akvakultur. Dette må gjøres i samarbeid med
sektormyndighetene Fdir og SF

Tabell 8-1 er ikke siste versjon av tabellen «positive
virkninger for økosystem og samfunn». Dokumentet må
oppdateres med siste versjon av tabellen.

Vil oppdateres innen 1. desember i likhet med liknende
oppgaver relatert til Vann-Nett.

Vi viser til tidligere innspill om Fiskeridirektoratets arbeid
med marin forsøpling, og krav og plikter i fiskeri- og
akvakulturlovgivningen. I denne sammenheng ønsker vi å
informere om Fiskeridirektoratets handlingsplan mot
marin forsøpling av 15. mars 2021. Planen omhandler
opprydningstiltak, forebyggende arbeid og satsning på
forskning og utvikling for en femårs periode, fra 20212026, innenfor yrkesfiske, fritidsfiske og akvakultur.

Avsnittet er oppdatert i tiltaksprogrammet kap. 16.1.1.
med lenke til F.dir sitt handlingsprogram mot marin
forsøpling.
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Oppgave for sektormyndigheter – 24: Klargjøring av
eksisterende økonomiske og juridiske virkemidler og
løpende vurdering av behov for nye virkemidler (bør
omformuleres litt.) Fiskeridirektoratet stiller spørsmål til
hva som ligger i dette. Vi kan ikke se at dette er en
aktivitet som passer i et handlingsprogram for
regionalplan for vannforvaltning.

Dette er fjernet i handlingsprogrammet.

27: Rapportere til vannregionmyndigheter når planens
formål og prioritering avvikes. Fiskeridirektoratet skal som
sektormyndighet oppdatere gjennomføring av tiltak i
Vann-Nett. Tiltaksstatus vil dermed fremgå i Vann-Nett,
og vi forutsetter at VRM kan hente ut
rapporter/opplysninger om tiltak og evt. avvik fra planen
der. Fiskeridirektoratet stiller spørsmål til om VRM har
anledning til å stille slike krav om rapportering fra
sektormyndigheter slik det gjøres i utkastet til
handlingsprogram. Etter vårt syn kan
handlingsprogrammet ikke liste opp aktiviteter og
oppgaver for sektormyndigheter som ikke følger av
vannforskriften.

Tekst i handlingsprogrammet er oppdatert

Vedrørende oppgaver og aktiviteter på
lokalt/vannområdenivå ønsker vi å gjenta vårt innspill til
planprogram i 2019, «Vi forutsetter at det er mulig for
Fiskeridirektoratet å oppfylle denne plikten gjennom
medvirkning på vannregionnivå. Medvirkning på
vannområdenivå utfordrer vår ressursbruk og kapasitet,
og kan som utgangspunkt ikke forventes.»

Aktivitet 10 i handlingsprogram legger opp til
samarbeidsarenaer for de regionale sektormyndigheter
på regionalt nivå.

Oppsummering: Fiskeridirektoratet har et særlig ansvar
for å påse at oppdatering som angår eget ansvarsområde
ligger innenfor nasjonale føringer før og etter høring, jf.
vannforskriften § 22. Så langt vi kan se er ikke
dokumentene i strid med nasjonale føringer innenfor vårt
ansvarsområde. Vi ber om at våre råd og innspill
inkluderes i det videre planarbeidet. Dersom disse ikke tas
inn ber vi om tilbakemelding for å kunne avklare evt.
misforståelser, spørsmål e.l. Vi ønsker også å bli kontaktet
dersom det er annet innenfor vårt sektoransvar vi kan
bidra med.

Innspillet medfører ingen endring i planen
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Mattilsynet
Vi har ikke oversikt over om alle kommuner har
tilstrekkelige restriksjoner for å beskytte drikkevannet
sitt, men kommunene må sørge for å:
1. Registrere fastsatte hensynssoner.
2. Revidere hensynsoner og hensynssonebestemmelser.

Drikkevann er omtalt i planretningslinje 6.2 i vedlegg 4
og innspillet medfører ikke endringer i
plandokumentene.

3. Vurdere og evt. fastsette hensynssoner og
hensynssonebestemmelser der dette ikke er gjort
tidligere.

Direktoratet for mineralforvaltning
DMF har ikke konkrete tilbakemeldinger på miljømål,
tiltak eller miljøtilstand i vannforvaltningsplanene. Vi har
fokusert på å klargjøre hvordan utslipp fra
mineralindustrien er regulert og viser til data hos DMF
som kan brukes som del av kunnskapsgrunnlaget.
Mineraler i Agder
lagt inn i henhold til innspill.
Det er registrerte en rekke forekomster av byggeråstoff
(grus, pukk og sand), andre mineralressurser (malmer,
industrimineraler og naturstein), gamle gruver og
bergrettigheter i Agder vannregion. Informasjon om
uttak, bergrettigheter og gamle gruver er tilgjengelig i vårt
kartinnsyn.

Nye Veier
Overvåkning: Basert på størrelse og kompleksitet
vurderer Nye Veier overvåkning/undersøkelser på
prosjektene. Undersøkelsene er ofte omfattende i både
tid, utstrekning og parametere. Resultater legges inn i
vannmiljø-databasen og vi bidrar til betydelig
kunnskapsoppbygging.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Fysiske tiltak: Permanente fysiske tiltak er bl.a.
renseløsninger og kryssinger av vassdrag. Dette
planlegges og gjennomføres iht. planprosess og
eventuelle søknad iht. sektorregelverk. Tiltakene er
imidlertid i liten grad lagt inn i vann-nett, så langt Nye
Veier kjenner til, da ansvar for dette har vært uklart.

Ansvarsfordeling knyttet til vei er komplisert, og dette
vil følges opp i tematisk møte for vei, jf.
handlingsprogrammet.
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Vannforskriftens § 12 blir vurdert av myndighet/NV. Ved
behandling av reguleringsplaner etter Plan og
bygningsloven omtaler vi også forholdet til
vannforskriften § 12. I enkelte tilfeller vurderes § 12 å
komme til anvendelse. Antall saker med tiltak eller
påvirkning på vassdrag, der § 12 ikke kommer til
anvendelse, er imidlertid betydelig høyere.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Åpne strekninger og permanente tiltak:

E18 Tvedestrand-Arendal:

- etablert permanente renseløsninger som er i drift siden
2019.
- fire lukkede renseanlegg for tunnelvaskevann knyttet til
de fire tunnelene på strekningen
- tre åpne sedimentasjonsbasseng for veivann til hhv.
Longumvann og Langangselva.
-Overvann fra bruer ledes til terreng slik at overvannet
ikke går direkte til resipienter.
- Strekningen har utslippstillatelse for driftsfasen
- Det pågår etterundersøkelser og overvåkning i
driftsfase. Det er også fokus på saltforbruk. Overvåkning i
driftsfase er aktuelt, og Statsforvalteren i Agder har
mottatt søknader om tillatelse til utslipp i driftsfasen for
to prosjekter på E39.
Informasjon om overvåkning:
Nye Veier informerer om

Registrering av tiltak tilstrebes før 1. des for de tiltakene
som har klar myndighetsfordeling. Dette vil gjøres i
samråd med aktuelle sektormyndigheter.

E18- Tvedestrand-Bamble: omfattende forundersøkelser
er gjennomført
E18 Arendal-Grimstad: omfattende forundersøkelse vil bli
gjennomført
E18 Tvedestrand-Arendal: gjennomført omfattende
undersøkelser i resipientene i 2015-2020 med
forundersøkelser, miljøovervåkning i anleggsperioden, og
etterundersøkelser.
Fysiske tiltak blir gjennomført på veistrekninger der
vassdrag krysser veitraseen.

Ved vassdragsgjennomføringer legges det vekt på at det
ikke skal etableres nye vandringshindringer for fisk og
andre vannlevende organismer.
Vurderer behovet for utbedring av eksisterende
vandringshindre i veitraseen.
Fokus på å bevare kantvegetasjon der dette er mulig ved
vassdragskryssinger.
Hvis tilslamming på grunn av partikkelbelastning fra
veianlegget fører til reduserte gytebetingelser vil Nye
Veier vurdere tiltak for å gjenopprette førsituasjonen.
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Nye Veier vil etablere rensetiltak langs veien der det er
avrenning til sårbare vassdrag.
Tunellrenseanlegg vil bli etablert der det er tuneller, både
midlertidige anlegg for tunelldrivevann i byggefasen og
permanente renseanlegg for driftsfasen.
Forskningsprosjektet TreatRW er etablert for å undersøke
effektiviteten av rensetiltak både for tunellvaskeanlegg i
Bamble tunellen og filtergrøfter på strekningen RugtvedtDørdal.

Strekninger på E39 i Agder under utbygging: E39
Kristiansand- Mandal/Lindesnes og E39
Mandal/Lindesnes - Mandal by.

Veiutbyggingsprosjekter oppdateres og innregistreres i
Vann-Nett.

Permanente tiltak er stikkrenner, filtergrøfter,
sedimentasjonsbassenger og vaskevannstanker for
tunnelvaskevann. Fra tunneler ledes tunnelvaskevann til
lukkede rensebasseng (5 stk). Overflatevann fra vei vil i
områder med sårbare resipienter håndteres i åpne våte
sedimentasjonsbasseng (4 totalt). Veivann fra resterende
del av strekningen slippes diffust til terreng, dels via
filtergrøfter og dels via dreneringsrør, til sideterrenget før
det når resipientene. Overvann fra bruer ledes til terreng
slik at overvannet ikke går direkte til resipienter.
For kryssing av drikkevannskilden ved Rossevann, ledes
overvann og tunnelvaskevann til annen resipient. Av
øvrige tiltak vil vi trekke frem at det er etablert to
fisketrapper samt en egen åletrapp. Det er også etablert
flere kulverter med hensikt for fisk å vandre, enkelte av
disse med gytegrus i bunn. To amfibiedammer er
etablert/under etablering. Av større tiltak vil vi nevne
omlegging og reetablering av flere bekker hvor
tilrettelegging med grus og vegetasjon enten er ferdigstilt
eller under arbeid.

Notert. Innspillet medfører ikke endring i plan.

Notert. Innspillet medfører ikke endring i plan.

Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har overvåkingsdata fra skyte- og øvingsfelt i
vannregionen som vil legges inn i Vannmiljø.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Forsvarsbyggs vannrelaterte miljøarbeid:

Innspillet medfører ingen endring i planen
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Forsvarsbygg bistår Forsvaret slik at miljøpåvirkningene av
deres aktiviteter blir minst mulig. Dette gjelder både
naturmangfold, forurensning av grunn og vann, og støy. Et
fokusområde er å minimere miljøpåvirkning, ved å
reduseres forurensede utslipp til vann og grunn. Arbeidet
med vannforskriften inngår i dette fokusområdet, og skal
være i samsvar med Norges helhetlige
vannforvaltningsregime.
For mange skyte- og øvingsfelt, er det søkt om å motta
tillatelser fra forurensningsmyndighet (Miljødirektoratet,
Statsforvalter). For de feltene vi har fått tillatelser,
revideres måleprogrammet for å oppfylle Forsvarsbyggs
krav om internkontroll og vilkår som gis av
miljømyndighet. Miljømyndighet gjennomfører også tilsyn
for oppfølging av de gitte tillatelser.
Bakgrunnsinformasjon om Forsvarsbyggs overvåking med
årsrapporter og oppdaterte måleprogram kan finnes her.

Kystverket
Fra 01.01.2020 ble eierskapet og forvaltningen av de
statlige fiskerihavnene overført til fylkeskommunene.
Kystverket har ikke lenger myndighet eller ansvar for
vedlikehold av disse havnene.
Det kan stilles vilkår om miljøundersøkelser, overvåkning
m.m. i tillatelser til nye inngrep etter havne- og
farvannsloven av 2009. For allerede eksisterende
inngrep/konstruksjoner, inneholder havne- og
farvannsloven bestemmelser om endring og tilbakekalling
av tillatelser. Disse bestemmelsene gjelder bare for
tillatelser etter havne- og farvannsloven av 2009.
Muligheten til å kunne stille vilkår om undersøkelser og
muligheten til å endre eller tilbakekalle tillatelser er
videreført i havne- og farvannsloven av 2019.
Kystverket har ansvaret for utbedringer i farvannet av
hensyn til sikkerhet og fremkommelighet for den
alminnelige ferdselen.
I NTP 2018-2029 ligger innseiling til Farsund havn og
innseiling Kristiansand som tiltak i vannregion Agder.
Utdypingsprosjektet for innseilinga til Farsund er blitt
ferdig. For farledsprosjektet for innseiling Kristiansand er
det ikke fastsatt konkret tid for oppstart av arbeidet.
Kystverkets farledstiltak er av forebyggende karakter, og
skal ikke legges inn i vann-nett. Kystverket ber
vannregionen om å oppdatere teksten knyttet til
Kystverkets farledsprosjekter i tiltaksprogrammet.
Kystverket har i arbeidet med vannforvaltningsplanen
hatt møte med Statsforvalteren i Agder om vurdering av
påvirkninger fra kysttransport og fra turisme og

Innspillet medfører ingen endring i planen

Teksten i Kap. 3.2.3 om farledprosjekter er oppdatert i
tråd med innspillet.

Innspillet medfører ingen endring i planen
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rekreasjon. Kystverket vurderer at det fremdeles er behov
for justering av nevnte påvirkninger i vann-nett, spesielt
fra sektoren vegtransport. Vi vil fortsette arbeidet med å
bidra til ytterligere kunnskap om påvirkninger fra maritim
infrastruktur i vann-nett, og tilføre miljødata fra egne
farledstiltak til Vannmiljø. I framtiden kan det være behov
for en veileder for innlegging av påvirkninger i vann-nett,
for i størst mulig grad å oppnå en helhetlig tilnærming på
landsbasis.

I foreslåtte retningslinje 4.1. står det følgende:
Deponering av masser bør som hovedregel unngås nær
sjø og vassdrag. Dersom det like vel åpnes opp for
deponering av masser må krav om tiltak for å hindre
avrenning av partikler og annen forurensning som kan
påvirke vannmiljøet vurderes etter vannforskriften og
annet sektorlovverk. Etter Kystverket sin vurdering er
nevnte retningslinje diffus hva gjelder første punktum i
retningslinjen og bør skrives om.

I vedlegg 4, punkt 4.1, har vi presisert retningslinjen ved
at "som hovedregel" er tatt ut.

Kystverket bemerker at vi i vedlegg 9 er listet opp som
sektormyndighet med hovedansvarsområde havner.
Dette er misvisende. Teksten må endres til å være i tråd
med det som er Kystverkets ansvar i
vannforvaltningsarbeidet, og som er gjort rede for i denne
uttalelsen.

Vedlegg 9 er oppdatert i tråd med Kystverkets ansvar i
vannforvaltningsarbeidet.

BRUKERINTERESSER

Hydro Energi
Støtter uttalelsene fra Energi Norge og fra Agder Energi
Vannkraft m.fl.

Innspillet medfører ingen endring i planen
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Beslutninger om tiltak må baseres på gode
kost/nyttevurderinger, og gode dialoger og samhandling
mellom aktørene i Agder vannregion.
Usikkert om det med dagens kunnskap er hensiktsmessig
å iverksette omfattende tiltak for å sikre toveis åle
vandring for Vigelandsfoss kraftverk. Problemstillinger
med ål bør ses i sammenheng i hele Otravassdraget, og
det bør hensyntas at det har vært kraftproduksjon og
industri i tilknytning til vassdraget i svært lang tid.

Følges opp i aktivitet 10 og 12 i handlingsprogrammet

Vigelandsfoss kraftverk er kalt inn til
konsesjonsbehandling. Ål vil bli tema i den forbindelse.

Utredninger bør gjennomføres før eventuelle tiltak
vurderes/besluttes, og Hydro er innstilt på å delta i et slikt
samarbeid.

Følges opp i aktivitet 10 og 12 i handlingsprogrammet

De sjablongmessige kostnadsanslagene på 200 000 NOK
som angitt i Vann-Nett er satt for altfor lavt, noe
myndighetene må oppdatere i evt. videre arbeid.

NVE skal revidere konsesjoner i Otra i neste planperiode
(Frist 2033). Revisjonen vil frembringe et bedre
kunnskaps- og kostnadsgrunnlag.

Hydro vil ellers bemerke at kraftverket med sin
beliggenhet nederst i vassdraget er direkte påvirket av
krav til minstevannføring som gjelder for andre kraftverk
lenger oppe i Otravassdraget.
Når det gjelder løsmasser og tilslamming, gjennomfører
Hydro et forprosjekt for å fjerne en løsmasseterskel som
følge av storflom i Otra i 2017 og endrede strømforhold
knyttet til ombygging av dam og damluker ved
kraftverket. En rapport er utarbeidet vedrørende fjerning
av løsmasser nedstrøms kraftverket. Tiltak planlegges for
å senke undervannet tilbake på tidligere nivå, samt sørge
for å reetablere gyteområder og oppvekstsvilkår for
laksen. Videre vil Hydro søke Vennesla kommune om
nødvendig tillatelser knyttet til midlertidig veiadkomst på
land. Tiltaket planlegges gjennomført så snart planene er
godkjent av myndighetene.
Årsakene til problemvekst med krypsiv er sammensatt og
ulike sektorer forårsaker veksten, og dette skaper
utfordringer både i regulerte og uregulerte vassdrag.
Organiseringen av arbeidet syns være hensiktsmessig,
men vi stiller spørsmål om andre bør involveres i arbeidet,
f.eks. jordbrukssektoren. Hydro kjenner ikke til at krypsiv
er en problemstilling for området Vigelandsfoss Hunsfoss.

Notert, medfører ingen endring i plan.

Notert, medfører ingen endring i plan. Tiltakshaver bør
påse at tiltak vil registreres i Vann-Nett når tillatelse gis.

HP - punkt om at VRM har et tettere samarbeid med
Krypsiv på Sørlandet og løfter inn aktuell problemstilling

Vi ønsker å bidra til fellesprosjekter og utredninger
knyttet til krypsiv og vandring av ål og laks, men
understreker at dette må gjøres i tett samarbeid med
andre og tiltak bør baseres på et tilfredsstillende
kunnskapsgrunnlag og besluttes basert på en kost/nytte
vurdering.

Følges opp i aktivitet 10 og 12 i handlingsprogrammet
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Energi Norge
Om prosessen: Tiltakshavere har lokal kunnskap om
vassdraget og realistiske miljøtiltak». Det er gjort flere
gode grep i struktureringen av vannplanarbeidet for å
involvere interessehavere i arbeidet, som representasjon i
referansegrupper, sektorvise møter og høringer. På
bakgrunn av informasjonen fra våre medlemmer mener vi
at VRM ikke har sørget for tilstrekkelig involvering av
vannkraftprodusenter, noe VRM skal sørge for, jf.
vannforskriften §27. Dette ble også påpekt under høring
av planprogrammet i 2019. Vi opplever at dette har
påvirket planens og analysenes kvalitet. Planene
etterlater et inntrykk av at sektorene behandles
individuelt. Tydeligere vurdering av sammenhenger på
tvers av sektorer ville styrket planene.

Agder vannregion er klar over at medvirkningsprosessen
kunne vært bedre ivaretatt og har som mål å ivareta
dette bedre i ny planperiode og følges opp i aktivitet 12 i
handlingsprogrammet

Vi etterlyser en tydeliggjøring av hva som er gjeldende
mål og måloppnåelse for inneværende planperiode,
hvilke vannforekomster som det fremmes forslag til
ytterligere tiltak i og utfyllende begrunnelser for
prioriteringene. Ved rulleringen av miljømål skal det
gjøres en revurdering og om nødvendig oppdatering. Ny
kunnskap eller endrede forutsetninger kan gjøre det
nødvendig å gjøre justeringer for å sikre en bedre
prioritering av innsatsen for å nå miljømålene eller sette
realistiske frister for måloppnåelse. Det er viktig at disse
endringer og konsekvenser av disse kommer tydelig frem.
Dokumentene på høring er omfattende, uoversiktlige, og
mangler tydelige prioriteringer og anbefalinger. Vi
anbefaler at mye fellestekst fra maler og overordnede
framstillinger av tilstand og mål blir fjernet og at
plandokumentene blir strammet opp og gjort tydeligere
slik at interessenter enklere forstår hva planen betyr for
dem. Kortversjonen av planen bidrar positivt til å gi
innsikt og skape forståelse.

Teksten endres slik at de regionale prioriteringene
kommer fram.
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Vann-nett: Det er ikke samsvar mellom Vann-Nett,
gjeldende vannforvaltningsplan eller planforslaget. For de
fleste enkeltvassdrag er tiltak og mål ikke nedfelt i
plandokumentene. Vann-Nett kan oppdateres
fortløpende og av ulike myndigheter. Dette gir
vannplanarbeidet preg av å inneholde bevegelige mål og
hvor vurdering av måloppnåelse og rimelig
virkemiddelbruk er fragmentert. En slik fremgangsmåte
kan ikke benyttes for å innføre nye tiltak og er i strid med
saksbehandlingskravene. Det blir en krevende oppgave
for tiltakshaver å få oversikt. Det er både rettslig og rent
praktisk nødvendig at tiltakene som fastsettes i
vannforvaltningsplanen samsvarer med tiltakene som
ligger inne i Vann-nett.
Vi etterlyser tydelige henvisninger til kilden for ulike
grafer og sammenstillinger, som er hentet fra Vann-nett.
Vann-nett inneholder fortsatt mange feil, og
registreringer framstår ikke enhetlig eller standardisert og
mange registreringer er ikke sporbare, som f.eks. forslag
til tiltak og vurderinger av kvalitetselementer som er
utslagsgivende for status og måloppnåelse. Relativt like
vannforekomster, aktiviteter og påvirkninger beskrives
ulikt i Vann-nett og forslag til mål og tiltak er ikke basert
på de samme kriteriene og en forutsigbar prosess.

I tråd med vannforskriften oppdateres Vann-Nett i
fremtiden også kontinuerlig og dette er en del av
rammen for arbeidet.
Tabeller og figurer i plandokumentene oppdateres så
sent som mulig før de sendes til godkjenning og senest
1. des. 2021. Bedre kildehenvisning i plandokumentene
oppdateres samtidig.
Kunnskapsgrunnlaget i vann-Nett oppdateres
kontinuerlig og så fort det foreligger ny kunnskap. Alle
er ansvarlige for å enten oppdatere vannmiljø eller
videreformidle oppdatert kunnskap til SF om så fort det
foreligger nye data. Retting av tekniske feil og mangler
pågår også kontinuerlig

Faktagrunnlaget i Vann-Nett framstår ikke som pålitelig
og etterrettelig. Vi etterlyser en nødvendig opprydding i
Vann-nett og det er behov for en bedring av kvaliteten og
innsynsmulighetene.
Om kunnskapsgrunnlaget: Vi mener at
vannkraftprodusentenes kunnskap om
vannforekomstene, kraftsystemet, miljøundersøkelser og
-tiltak mv. er vesentlig underlag ved utforming av
vannforvaltningsplanen, og at denne kunnskapen kunne
vært brukt bedre (vannforskriften § 15, 25- 26).

Agder vannregion er klar over at medvirkningsprosessen
kunne vært bedre ivaretatt og har som mål å ivareta
dette bedre i ny planperiode og følges opp i aktivitet 12 i
handlingsprogrammet

Kostnyttevurdering -grunnlaget for miljømål og tiltak - Vi
kan ikke se at kostnadene og virkningene for
systemtjenester er tilstrekkelig vurdert eller vektlagt i
planforslaget. Heller ikke kostnadsdata har tilstrekkelig
kvalitet som grunnlag for kostnyttevurderinger, særlig for
tiltak som kan virke negativt inn på kraftproduksjon.

Vi forholder oss til at kostnadsanslagene er
sjablongmessige og overordnet, i tråd med
eksempelsamlingen på kostnadsanslag fra
Miljødirektoratet. En fullstendig vurdering av alle
kostnader ved tiltakene gjøres først når tiltakene skal
behandles etter sektorregelverket. NVE kan oppdatere
kostandene for tiltak i vann-nett når tiltaket er
saksbehandlet og eventuelt pålagt.

Vi kan ikke se at det er foretatt en tilfredsstillende
kostnadsanalyse av hva det anslagsvis vil koste
kraftprodusentene i tapt kraftproduksjon, kommunene i
tapt konsesjonskraft og konsesjonsavgift, skatteinntekter
eller kommunene på eiersiden av kraftselskap i utbytte
dersom de foreslåtte miljøtiltakene gjennomføres.

Vi forholder oss til at kostnadsanslagene er
sjablongmessige og overordnet, i tråd med
eksempelsamlingen på kostnadsanslag fra
Miljødirektoratet.
En fullstendig vurdering av alle kostnader ved tiltakene
gjøres først når tiltakene skal behandles etter
sektorregelverket.
NVE kan oppdatere kostandene for tiltak i vann-nett når
tiltaket er saksbehandlet og eventuelt pålagt.
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Vi bemerker også at det ikke er gjennomført en utredning
av planforslaget i sin helhet slik det er forutsatt i KUforskriften §§ 18-19 og veiledningsnotat.

Notert

Vi vil særlig fremheve at tiltakenes virkninger for
nasjonale og internasjonale miljømål ikke er vurdert. Vi
kan ikke se at den overordnete vurderingen som er gjort,
er beslutningsrelevant.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt 2021.

Analysemetodikken til VRM kan tidvis gi et misvisende
bilde av vannkraftens miljøvirkninger. I grafiske
framstillinger blir problemområder overfokusert da
vannforekomster med mindre enn god tilstand oftest er
de minste, og antallet blir høyt. Dette bør forklares, og
vises som areal eller km av vannforekomster med ulik
tilstand.

Figurer og statistikk oppdateres innen 1. des

Med mindre det er gjort tilfredsstillende
kostnytteanalyser mener vi at miljømålet i vassdrag der
det er vannkraftproduksjon må settes til GØP, tilsvarende
dagens tilstand. Noe annet vil innebære at det fastsettes
konkrete miljømål på sviktende kunnskapsgrunnlag, som
vil bringe Norge bort fra vanndirektivets og
vannforskriftens overordnede mål om bærekraftig bruk av
vannressursene.

Miljømålet settes uavhengig av kost/nytte vurdering og
følges ikke opp - medfører ingen endring plan

Om bruk av GØP og Mindre Strenge Miljømål (MSM) : Ved
godkjenning av forrige planperiode ble det presisert
hvilke vannforekomster som har miljømål høyere enn
dagens tilstand, disse er listet opp i vedlegg. Disse
miljømålene er fortsatt gyldige, og omprioritering
forutsetter en begrunnelse. Vi etterlyser en tydelig
oversikt over vannforekomstene hvor mål og tiltak
foreslås endret fra KLDs godkjenning fra 2016.
Bruken av GØP og MSM i SMVF varierer, f.eks. settes det
ulik status og ulike mål for sammenliknbare
vannforekomster. Register over aktuelle tiltak og status
for tiltaksgjennomføring per vannforekomst er
inkonsistent og lite oversiktlig. I tråd med §§ 15 og 26
burde det i denne planrunden vært gjort en revisjon av
gjeldende målsetninger, inndeling og klassifisering av
vannforekomster og bruk av unntaksbestemmelser.
Resultat av en slik revisjon burde vært utfyllende omtalt i
plandokumentene og dannet grunnlaget for nye forslag i
denne planrunden.

Miljødirektoratet har med bakgrunn av innkomne
høringsinnspill og en gjennomgang av miljømål i VannNett hatt en regionvis gjennomgang av vannforekomster
som har mindre strenge miljømål (§ 10 i vannforskriften)
i vassdrag med hydromorfologiske påvirkninger.
Arbeidet vil omtales i planen og en liste over
vannforekomster som får mer ambisiøse mål, det vil si
fra unntak etter MSM (§ 10) til godt potensial (GØP), vil
legges ut på vannportalen.
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Ved godkjenning av forrige vannforvaltningsplan ble
vannforskriften § 10 brukt i utstrakt grad. Kunnskapen om
en del vannforekomster var begrenset og tiltak var ikke
vurdert, og i tvilstilfellet valgte man å bruke
unntaksadgangen. Kunnskapsgrunnlaget er styrket, og gir
anledning til å revurdere den kategoriseringen som ble
gjort ved første planperiode. Det synes å være mange
vannforekomster som åpenbart har et «fungerende
akvatisk økosystem», men som feilaktig ligger med
«MSM» og ingen foreslåtte tiltak. Slike vannforekomster
skal ha GØP med dagens tilstand.

Otra Laksefiskelag

Ønsker at bekkeåpning skal prioriteres. Foreslår
Tungabekken som prioritert område for tiltak.

Følges opp i Høringsprogrammet, aktivitet 30 c og d.

For Otra er det viktig at det utarbeides en
effektkjøringsplan som har naturlige vilkår, samt fokus på
havnivå. Minstevannføring reguleres i stor grad gjennom
revidering av konsesjon. I revideringen bør det rettes
fokus på det samme med effektkjøringsplan mtp naturlige
vilkår og havnivå. Det bør allikevel inn som tiltak i
vannforvaltningsplanen. Otra laksefiskelag har masse
dokumentasjon på dette området (vedlagt).

Revisjon vil vurdere innspill.

Kraftpåvirkning bør være registrert som stor påvirkning i
Otra og ikke middels.

Påvirkning oppdateres.

Ønsker mer fokus på strakstiltak og bekjempelse av
fremmede arter, særlig i vassdrag med stor nytte. F.eks.
kartlegging av alle vann med fremmede arter, deretter en
prioritering av tiltak. Ønsker å nevne Grotjønn, Gillsvann,
Bladdalstjønn (Vågsbygd) og Bukkesteinsvann i
Kristiansand.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Midler/tilskudd må til for å gjennomføre tiltak.
Kalkningsmidler må opprettholdes og helst økes, ser
positiv effekt av kalkningen (mer yngel).

Tekst som understreker kalkingens betydning, er satt inn
i Tiltaksprogram kap. 4.2

Samferdsel: Otra har noen mindre utfordringer med vei
og sidebekker. Mindre tiltak kan skape gode effekter.
Lundebekken har mindre problemer med
oppvandringshinder. Kjeksebekken/Myrvolden har også
problemer, disse er utarbeidet av Otra laksefiskelag.

Notert

Det er flere mangler i vann-nett når det gjelder tiltak som
er gjennomført av Otra laksefiskelag. Ønsker at disse skal
registreres: kultiveringsutvalgets-årsrapport, utlegging av
skjellsand og grusutlegging-lundebekken og kjeksebekken

Se nærmere på tid for gjennomføring fram mot 1.
desember
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Norske Lakseelver

Akvakulturens påvirkninger på fiskebestander og dermed
vannforekomster må løftes fram i den nye
vannforvaltningsplanen. Samfunnet investerer mye for å
motvirke effektene av sur nedbør og fjerning av
lakseparasitten Gyrodactylus salaris og for at dette
arbeidet skal være forgjeves er det er viktig at vi bedrer
tilstanden i kystvannet vårt.

Tekst om akvakultur er oppdatert.

Behov for strengere tiltak for at kystvann og anadrome
vannforekomster skal nå miljømålene.
Trafikklyssystemet og luseforskriften gir ikke tilstrekkelig
beskyttelse for vill laksefisk. Dagens lusegrenser må settes
ned til et nivå som er tilpasset antall oppdrettslaks i åpne
merder. Inkludering av lakselus som påvirkningsfaktor i
vannforvaltningsplanen er en god anledning til å
gjennomføre de nevnte endringen som virkemidler for å
nå kravet om god miljøtilstand i kystvannet.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021.

Sjøørret må inn som miljøindikator i kystvann. Store
deler av sjøørretbestanden oppholder seg i kystnære
strøk, store deler av året, og blir dermed eksponert for
lakselus smitte over en lengre periode enn villaksen. Et
arbeid for å utvikle en miljøindikator for sjøørret som kan
brukes inn mot trafikklyssytemet er i gang. Det er grunn til
å forvente at lakseluspåvirkning på sjøørret på kort sikt
kan tas inn som indikator på hvordan det står til med
kystvannet.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021.

Rømmingene av oppdrettslaks må opphøre for at
laksebestandenes genetiske integritet skal bli god og
miljømålene for anadrome vannforekomster kan nås.
Kanskje må rømming inn som en indikator i
trafiklyssystemet som en vekstregulerende faktor på
anleggsnivå?
Det finnes teknologi som kan produsere oppdrettslaks
helt uten lakselus som er betydelig mer rømningssikker
enn dagens åpne merder, og med muligheter for å
gjenvinne energi og knapphetsressurser som f.eks. fosfor.
Det er derfor rimelig at myndighetene stiller krav til
industrien om en bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk
innen f.eks. en 10-årsperiode, slik at målene i
vannforskriften oppfylles.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Alle konsesjoner for vannkraft må få standard
naturforvaltningsvilkår. Dette må innføres uavhengig av
en vilkårsrevisjon. Også konsesjonsløse vannkraftverk må
falle inn under denne ordningen.

Innspillet medfører ingen endring i planen
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Muligheten til å omgjøre og kreve konsesjonssøknad fra
eldre vannkraftverk etter vannressursloven §§ 66 og 28
kan ikke skrenkes inn. Muligheten for å kreve slik
behandling av gamle kraftverk må fortsatt være mulig der
det oppstår uforutsette hendelser eller der ny kunnskap
viser at miljøkostnaden er for stort og avbøtende tiltak er
mulig.

VRM må skape et regime som gir sikkerhet og
forutsigbarhet til VO-koordinatorene. Det er viktig med
kontinuitet i disse stillingene for at miljømålene i planen
skal nås og den lokale forankringen sikres.

Innspillet medfører ingen endring i planen

RPM- midlene til landbruket må styrkes/økes; denne
tilskuddsordningen er essensiell for å få gjennomført
mange tiltak i vannforekomster som er påvirket av
landbruket.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Arendal fossekompani (AFK)
Kostnad for toveis vandring for ål ved Bøylefoss kraftverk
er trolig høyere enn 20 mill. som er estimert for
fisketrappa ved Rykene. Et mer riktig kostnadsbilde må
tas inn i planen og vurderingene må være forankret i mer
realistiske tiltak og økonomiske estimater.

Kostnadsbildet vil undersøkes nærmere av
vannområdekoordinator og tilstrebes oppdatert innen
1. desember.

Det bør vurderes alternative vandringsruter enn
hovedløpet i Nidelva.

Sabima

Regjeringen må sikre finansiering og virkemidler til
gjennomføringen av vannforskriften og
vannforvaltningsplanene.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Restaurering: Norge har både nasjonalt og internasjonalt
forpliktet seg til å restaurere minst 15 prosent av den
forringede norske naturen innen 2025.
Vannøkosystemene er et godt sted å begynne og er en
svært god samfunnsøkonomisk investering.

Vannregion Agder skal i planperioden følge opp nasjonal
strategi for restaurering av vassdrag
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Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Virkemiddel: Standard naturforvaltningsvilkår i alle
konsesjoner, samt midler til SF og NVE for å følge opp.

Kommentar: Som det vises til i høringsforslaget, så er
det noen gamle vannkraftanlegg som drives uten
konsesjon eller har konsesjon med svært begrensende
naturforvaltningsvilkår. Innkalling av anlegg uten
konsesjon og omgjøring av eldre konsesjoner etter hhv.
vannressursloven (vrl.) §§ 66 og 28 er blant NVEs
virkemidler for å pålegge miljøforbedrende tiltak. Eldre
vassdragsanlegg kan kalles inn til konsesjonsbehandling
dersom det foreligger sterke miljømessige hensyn. NVE
har imidlertid begrensede muligheter til å pålegge
utredninger eller miljøundersøkelser for å dokumentere
miljøpåvirkningen av konsesjonsfrie anlegg. For at NVE
skal kunne behandle en innkallingssak må det finnes
dokumentert kunnskap om verdier i vassdraget og
anleggets påvirkning på verdiene, slik at man kan
vurdere det miljømessige hensynet. En bør også ha en
ide om hvilke tiltak som må gjøres for å bedre
forholdene. En del konsesjonsfrie anlegg vil ikke oppfylle
forutsetningene for innkalling til konsesjonsbehandling
etter vrl. § 66. I slike tilfeller har ikke NVE virkemiddelet
til å pålegge tiltak, og det vil i stedet være aktuelt med
frivillige tiltak med økonomiske tilskuddsordninger.

Vi krever kartlegging av de konsesjonsløse og at
informasjonen blir tilgjengelig for arbeidet i
vannregionene, samt at NVE får i oppdrag å innkalle
gamle kraftverk til konsesjonsbehandling etter
vannressurslovens § 66, og ressurser til oppdraget.

Mange nyere vannkraftverk drives uten konsesjon fordi
NVE har vurdert at bygging og drift av kraftverket ikke er
til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne
interesser i vassdraget (jf. § 8 i vannressursloven). Andre
vannkraftverk drives uten egen konsesjon fordi det kan
følges opp innenfor rammen av en større konsesjon gitt
etter vassdragsreguleringsloven. Se NVE nettsider om
små vannkraftverk og om konsesjonspliktvurdering av
vassdragstiltak for mer informasjon om slike kraftverk.
Alle vannkraftverk i Norge skal være søkbare og
tilgjengelige i NVE Atlas. I de fleste tilfeller vil
konsesjonsstatus for anlegget framgå.
Det må gjennomføres vilkårsrevisjoner i de vassdrag der
direktoratene har vurdert at nytten av miljøforbedring er
større enn samfunnskostnadene med redusert
kraftproduksjon. Dvs. at også vassdragene i kategori 1.2
prioriteres for miljøforbedring, evt. etter omprioriteringer
i vannregionen om hvilke vassdrag som hører til hvilken
kategori.

Teksten endres slik at den er oppdatert på gjennomførte
og påbegynte vilkårsrevisjoner.

For SMVF er det viktig at Vann-Nett synliggjør
miljøtilstanden som avvik fra naturtilstanden, dvs. hva
som ville vært tilstanden uten det samfunnsnyttige
inngrepet. At miljømålet GØP vil oppnås må ikke se likt ut
som der GØT nås.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
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samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt 2021
Møtet med Miljødirektoratet angikk vannforekomster
med unntak etter § 10 (mindre strenge miljømål), og
hvorvidt noen av disse har potensial for å oppnå
fungerende akvatisk økosystem og GØP. Vi diskuterte
ikke miljømål og dagens tilstand for alle SMVF. Arbeidet
med § 10-forekomster vil omtales i planen og en liste
over vannforekomster som får mer ambisiøse mål, det
vil si fra unntak etter MSM (§ 10) til godt potensial
(GØP), vil legges ut på vannportalen. I neste planperiode
vil det legges opp til et mer systematisk arbeid med å
oppdatere miljømål for SMVF'er. Dette forankres i
handlingsprogrammet.

Vi stiller oss fortsatt tvilende til graden av individuell
behandling for de mange SMVF-er som har miljømål satt
til lik dagens tilstand.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021
Karakterisering og overvåkning av fjorder pågår som en
del av arbeidet med vannforskriften. Eventuelle tiltak
knyttet til fjorder i Agder vannregion framgår av
høringsdokumentene. Vannressursloven og
vassdragsreguleringsloven setter rammene for
virkeområdene til konsesjoner gitt etter disse lovene.
Innenfor en konsesjons virkeområde kan det stilles krav
og vilkår som kan avbøte tiltakets miljøvirkninger i
fjorder.

Vannkraftreguleringers påvirkning på fjordøkosystemer:
Regulantens ansvar for miljøpåvirkning ender i dag ved
utløp til fjord, dvs. gjelder kun miljøeffekter i vassdraget,
men ikke i fjorden. Dette er tilsynelatende et uutforsket
område som vil kreve både kartlegging, oppdatering av
regelverket og gjennomgang av aktuelle konsesjoner.

Problemet med mangel av tilhørende tiltakstyper
knyttet til endring av vannutskiftning og salinitet i
fjordsystemer som følge av kraftregulering er kort
beskrevet i tiltaksprogrammet. Teksten er supplert med
eksempel fra Sira-Kvina reguleringen og figur med andel
normal årsavregning lagt til.

Vilkårsrevisjoner er et verktøy for å nå miljømålene og
dermed sikre oppfyllelse av vanndirektivet. Det er derfor
helt naturlig å knytte disse prosessene inn i
vannregionenes arbeid. Vi mener det er høy tid å få til en
forskrift for vilkårsrevisjoner, og at disse prosessene
kobles opp mot vannforskriftsarbeidet i vannregionene.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Vi ønsker samlede nasjonale føringer for fiskeoppdrett,
for å synliggjøre ambisjonsnivået i å nå miljømålene i
vannforskriften. Overvåking og innhenting av data
fremmes som hovedtiltak på tema oppdrett. Det er ikke
urimelig å kreve tiltak eller innskjerpinger basert på
gjeldende kunnskapsnivå. Eventuelle usikkerheter skal
selvsagt tilfalle naturen, i tråd med føre-var-prinsippet.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021
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Vi mener at rømmingstallene i Fiskeridirektoratets
offentlige statistikk også må omfatte «uoppklarte
rømminger». Genetisk forurensing fra rømt laks er en av
de største truslene mot villaksbestandene, og informasjon
om rømt laks er derfor av direkte betydning for å vurdere
påvirkningsgraden fra rømt oppdrettsfisk i
vannforvaltningen.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Det finnes mer miljøvennlig teknologi og det er derfor
rimelig at myndighetene stiller krav til industrien om en
bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk innen en 10årsperiode, slik at målene i vannforskriften oppfylles.

Oppdrettsnæringen har fått et påvirkningsrom gjennom
trafikklyssystemet som innebærer at de alene kan påføre
30 % dødelighet på vill laksesmolt. Det er uakseptabelt, og
vi mener at det kreves bedre samordning med
kvalitetsnorm for villaks slik at det er mulig å oppnå minst
god kvalitet etter normen.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Utslipp av kjemikalier og næringssalter og organisk
belastning på fjordøkosystemet: Det er eksempelvis
problematisk at vannprøvene for støtteparameter for
næringssalter tas ved overflaten, der påvirkningen er
minst. I tabellene som viser «Påvirkning per sektor» må
en ha klart for seg at antall vannforekomster kan gi et
skjevt bilde da kystvannsforekomster er delt inn på en
annen måte enn elvevannforekomster.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

I terskelfjorder og andre beskyttede fjordtyper er det en
ulempe at Norge ikke har kategorien «brakkvann». Da
hadde fisk vært et kvalitetselement for disse fjordene.
Sjøørret bør inn som kvalitetselement i fjordene, enten
ved å innføre brakkvann som kategori eller at fisk tas inn
som kvalitetselement i kystvann.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Fremstillingen i Vann-Nett må i større grad gjenspeile den
dårlige tilstanden til mange villaksbestander, og annen
laksefisk. Det er problematisk at datasettet som nå
brukes, er fra lakseklassifiseringen fra 2010-2014. Snart
kommer klassifiseringen fra 2015-2019, da vil tallene
allerede være noen år gamle. Det må undersøkes om det
er mulig å få til en ordning med årlige oppdateringer, eller
hvert fall annethvert år.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i

Landbrukspåvirkning: Konsesjonsplikten for vannuttak,
både for pumpeanlegg og mobile pumpeanlegg bør sees
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over. Problemstillingene rundt dette bør undersøkes, og
regelverket tilpasses/oppgraderes i henhold til moderne
miljøkrav og arbeidet med å nå god miljøtilstand i vann og
vassdrag.

felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Landbruket bør tilføres mer midler til tiltak som kan rette
opp i «unødvendige» inngrep, dette er tiltak som ofte kan
gjennomføres uten produksjonstap, men gi store
miljøgevinster og være nødvendige for å nå miljømålene.

Forringelse av kantsonevegetasjon langs vassdrag omtales
i liten grad av planen. Det er behov for en gjennomgang
av virkemidler for å sikre kantvegetasjonen og vi ber om
at det:

Kantsone er med i planretningslinjene og medfører
ingen endring i plandokumentene

Vurderingen av økologisk tilstand må inkludere hvilken
tilstand kantsonen er i. Dette krever kartlegging av
tilstanden til elvebredden/kantsonen, som burde inn som
kvalitetselement i Vann-Nett.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. Okt. 2021

Kommunene har et stort og uutnyttet handlingsrom for å
ta bedre vare på kyst- og vassdragsnatur ved å ta i bruk
mulighetene som ligger i å fastsette arealformål,
hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer. Det gjelder
spesielt for kantsonene langs vassdrag.

Står omtalt i planretningslinjene og medfører ingen
endringer i plandokumentene.

Brukermål er viktig for å synliggjøre brukerinteressene.
Det er viktig å løfte frem allmennhetens interesse i en
levende kyst- og vassdragsnatur, enten det dreier seg om
badevann, fritidsfiske og padling osv. Vi ønsker at
følgende brukermål legges inn i planene:

Det legges opp til en bedre dialog og medvirkning med
interesseorganisasjoner i planperioden, slik at
brukerinteresser brukermål blir synliggjort bedre.
Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021
Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt. 2021

Alle naturlige ferskvannsforekomster skal ha så gode
bestander av de fiskeartene som hører naturlig hjemme i
det enkelte vassdrag, at de kan beskattes ved fritidsfiske.

Vanndirektivet tar ikke tar høyde for høstbart overskudd
av villaks. Vi mener at det for nasjonale laksevassdrag og
vassdrag med store fiskeinteresser bør vedtas brukermål i
tråd med høstbart overskudd.

Ambisjonene for å kunne friskmelde fjorder og vann med
kostholdsråd grunnet forurensede sedimenter må opp
ytterligere, og vannregionene bør finne ut hvilke områder
som brukerne mener bør prioriteres for tiltak.

Dette vil følges opp i neste planperiode.
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Fremmede arter: Nærvær av en introdusert art skal
registreres som en påvirkning i Vann-Nett. Det er mulig å
registrere «introduserte arter som ikke ligger inne som
egen parameter». Vi mener at dette må gjøres i større
grad, eks. mink, som er en høyrisiko fremmed art med
stor negativ innvirkning i både ferskvann og kystvann.
Mink nevnes ikke en gang i noen av planene til tross for at
det finnes en handlingsplan for å bekjempe den.
Regionene må integrere de eksisterende
handlingsplanene eksplisitt inn i sine
vannforvaltningsplaner, med tiltak.

Klassifiseringsveilederen som det vises til i innspillet, har
fokus på vannlevende introduserte arter. Det er likevel
klart at noen landlevende arter, slik som mink, kan ha en
påvirkning på vannforekomster. Innspillet løftes sentralt
for å sikre lik praksis på slike registreringer i Vann-Nett.
For øvrig er handlingsplanene mot fremmede arter
allerede beskrevet under kap. 9.2. i tiltaksprogrammet.

Vannforvaltningsplanene burde kobles til arbeidet med
naturindeks og indikatorartene for ulike økosystemer.
Vannforvaltningsplanene må ta i bruk indikatorarter fra
hele bredden av kyst- og ferskvannsbetinget biologisk
mangfold. Eksempel oter, fiskeørn og fossekall.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. Okt. 2021

Vi mener at restaurering av vassdrag og
strandsone/kystnær natur bør være satsingsområder for
Norge for å komme nærmere måloppnåelse i henhold til
CBD. Vi mener strandsonen burde være et viktig sted å
begynne marin restaurering, da det også faller inn under
vannforskriftens måloppnåelse.

Kyst vil være hovedfokus i planperioden.

Storelva Elveeierlag v/Erling Lilleholt

Jeg vil be om at Strengselva får status som prioritert
restaureringsprosjekt i ny vannforvaltningsplan. Minner
om at Strengselva er en del av et vernet vassdrag og har
velbegrunnede kartleggings- og tiltaksplaner. Det er også
kommet henstilling fra direktoratet om at vi bør be om at
det opprettes flere virkemidler for å få etablert/reetablert
kantsoner. Spesielt der det er ønske/behov for særregler
om å holde beitedyr borte fra kantsonen og opprette
buffersone, i tillegg til den generelle kantsonen, som ikke
skal sprøytes eller gjødsles. Der matjord etter dette blir
omdefinert til kantsone, vil dette i dag kunne være i
konflikt med jordloven.

Beskrivelse av restaureringsplan er lagt inn i kapittelet
om prioriteringer i vannforvaltningsplanen i kap. 4.2.1.
Strengselva er et av områdene som prioriteres i 2021/22

Skagerak Kraft AS
Skagerak er medlem av Otteraaens Brugseierforening
(OB) og Arendals Vasdrags Brugseierforening (AVB) og har
deltatt ved utarbeidelse av deres uttalelser i saken.
Brugseierforeningenes høringssvar i saken datert

Innspillet medfører ingen endring i planen
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10.06.2021 vil også være gjeldende for de
vannforekomster i Otra- og Arendalsvassdraget som er
påvirket av Skageraks produksjonsinteresser. Vi vil også
vise til uttalelse fra Energi Norge i saken.

Midt Agder Friluftsråd
Slutter seg til vannforvaltningsplanen hovedutfordringer i
regionen. For friluftslivet vil vi særlig peke på forsuring,
vannkraft og krypsiv som betydelige utfordringer.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Det er helt avgjørende at vannkraftpåvirkningen søkes
gjenopprettet gjennom revisjon av konsesjonene. Dette
bør ha høy prioritet i oppfølgingen av planen.

Teksten endres slik at de regionale prioriteringene
kommer fram.

Viktig å fortsette fokuset på kalking. Det er også viktig å
gjennomføre flere tiltak knyttet til regulerte vassdrag.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Vi mener åpning av bekker bør vies oppmerksomhet ved
gjennomføring av vannforvaltningsplanen. Dette er også
et tiltak som er aktuelt i et klimaperspektiv.

Innspillet medfører ingen endring i planen

En utfordring for gjennomføring av
vannforvaltningsplanen er manglende hjemmelsgrunnlag
for å pålegge gjennomføring av tiltakene i den enkelte
sektor. Gjennomføring av tiltaksprogrammet er i stor grad
basert på frivillighet. Det er viktig at VRM bidrar til å
skape en positiv samhandling med de aktuelle
sektormyndighetene.

Følges opp i aktivitet 10 og 12 i handlingsprogrammet –
del: arbeid som på regionalt nivå og aktivitet 9 og 10 –
del: arbeid på vannområdenivå

Som et tredje kriterium for prioriteringer av tiltak
foreslås: Tiltak som gir stor økning i bruksverdi for
vannforekomsten. Bruksverdi kan her være økonomisk
nytte (f.eks. vannforsyning) eller økt opplevelsesverdi og
bruksverdi for friluftsliv.

Notert

Følges opp i aktivitet 14 i handlingsprogrammet
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Vi vil peke på informasjon som et viktig informativt
virkemiddel. Vi etterlyser en nærmere omtale av disse i
den regionale vannforvaltningsplanen.

Det er viktig at kommunene tar hensyn til
vannforvaltningsplanen i sin arealforvaltning, vi støtter
derfor forsalget om egne planretningslinjer.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Noen oppfølgingstemaer har karakter av å være tiltak, jf.
f.eks. omtalen under 42 Biologisk mangfold – trua
naturtyper og 43 Krypsiv. Det er mulig dette er rene
utredningsoppdrag og ikke omfatter fysiske tiltak, dette
må gjerne presiseres.

Det er gjort endring i handlingsprogrammet og
aktiviteter knyttet til prioriteringsområder/viktige
naturtyper er tatt ut av handlingsprogrammet

FNF Agder
Økt politisk vilje, både lokalt, regionalt og nasjonalt er
avgjørende for å nå miljømålene. Den politiske viljen må
følges opp i handling med tydeligere føringer, økonomiske
bevilgninger samt juridiske virkemidler.

Politisk deltakelse er forankret i handlingsprogrammet.

Vann-Nett sikrer ikke tilgang på miljøinformasjon til
interessegrupper og allmennheten. Vann-nett må
gjennomgås og oppdateres da det i dag er mangler.
Mange mindre vann/bekker er samlet til en
vannforekomst, dette er forvirrende for mange.

Kunnskapsgrunnlaget i vann-Nett oppdateres
kontinuerlig og så fort det foreligger ny kunnskap. Alle
er ansvarlige for å enten oppdatere vannmiljø eller
videreformidle oppdatert kunnskap til SF om så fort det
foreligger nye data. Retting av tekniske feil og mangler
pågår også kontinuerlig

Vi ber om at vannforvaltningsplanene inkluderer
utarbeidelse av bedre informasjonsopplegg rettet mot
frivilligheten og allmennheten, da dagens portaler er
tilrettelagt kun for forvaltningen. FNF bidrar gjerne med
flere innspill til et slikt informasjonsopplegg.

Formidling følges opp i aktivitet 14 i
handlingsprogrammet

Kunnskapsgrunnlaget: Vi ser store behov for utvidet
basisovervåking, særlig for kystvannsforekomster, samt
tiltaksrettet overvåking og problemkartlegging. Kunne det
være en tanke om å gi opplæring til lokale
lag/foreninger/skoleklasser slik at de kan følge med på sitt
vann/bekk?

Innspillet medfører ingen endring i planen

Kystvannforekomstene er under høyt press og burde vært
trukket mer fram i vannforvaltningsplanen. F.eks. er en
rekke tiltak er satt i gang, vi har fått en marin
nasjonalpark og har flere verneområder.
Havforskningsinstituttet har lange tidsserier med

Kyst er beskrevet i vannforvaltningsplanen som
hovedfokus i planperioden.
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overvåking av kystområdene, og denne kunnskapen
burde inn i vannforvaltningsplanene i større grad.

Kommunene bør ta inn en generell bestemmelse i sin
arealplan mot lukking av bekker, og om å opprettholde
kantvegetasjon langs vassdrag.

Er med i planretningslinjene i vedlegg 4 og medfører
ingen endring i plandokumentene.

VO-koordinatoren er avgjørende for å lykkes med en
helhetlig forvaltning av vannet og for å sikre en reell
medvirkning fra frivilligheten og allmennheten.

Innspillet medfører ingen endring i planen
Det må settes av nok midler til store nok stillinger for VOkoordinatorer i alle vannområdene

Kommunikasjonen mot frivillige må være rettet mot deres
ståsted, og den må være lettfattelig og uten
«stammespråk».
Følges opp i aktivitet 12 i handlingsprogrammet

Det komme tydeligere fram hvordan våre representanter
og interesserte ressurspersoner kan bidra, og hva som
ønskes av organisasjonene. Deltakelse i referansegruppe
og vannområdegrupper er den enkleste måten å involvere
frivillige på.

Beskrivelse av restaureringsplan er lagt inn i kapittelet
om prioriteringer i vannforvaltningsplanen i kap. 4.2.1.
Strengselva er et av områdene som prioriteres i 2021/22

Vannkraft og flomvern: Barriereeffekter som terskler i
viktige vassdrag for laks og sjøørret må kartlegges, da
mange ikke er registrert og lite omtalt i planen.
Vi foreslår at vannforvaltningsplanen tar inn et generelt
forslag om innkalling av konsesjonsfrie vannkraftverk,
etter vannressurslovens § 66, samt innkalling etter § 28 i
de tilfeller der det trengs for å nå vassdragets økologiske
potensial.

Er omtalt i prioriteringer i kap. 4.2.3 under
Virkemidler/Behov. Innspillet medfører ikke endringer i
planen.

Både kategori 1.1- og 1.2-vassdrag, etter prioriteringen
som ble vedtatt i forrige planperiode, må åpnes for
revisjon. Det må være helt uaktuelt å akseptere revisjon
uten minstevannføring, og moderne miljøvilkår må på
plass i alle konsesjoner.

Alle innspill som ikke er direkte innspill til den regionale
planen og hvor innspill ikke kan ikke kan løses/ivaretas
regionalt, men er av slik karakter at de regnes som
innspill som må ivaretas nasjonalt vil bearbeides i
felleskap med alle vannregionmyndighetene og et
samlet innspill vil løftes inn i møte med
direktoratsgruppen den 26. okt 2021
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Vi oppfordrer kommunene til å søke NVEs tilskudd- og
bistandsordning for tilskudd til miljøtiltak i vassdrag med
laks, sjøørret eller andre arter av interesse. Dette spesielt
fordi NVE ikke har noen restaureringstiltak i Agder den
kommende planperioden.

Notert

Samferdsel: Det bør settes inn flere tiltak i de mange små
båthavnene langs sørlandskysten for å forhindre skadelig
avrenning/forurensning fra oppstillingsplasser.

Er beskrevet i prioriteringer 4.2.4.

Sur Nedbør: Vi ønsker at det settes av mer midler til
kalking fra staten.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Avløp: Vi støtter anbefalingen om at kommuner uten
vann- og avløps planer utarbeider dette, og at de
utarbeider egen handlingsplan for opprydding i spredt
avløp. Dette må omfatte hele kommunen.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Landbruk: Fortsatt fokus og informasjonstiltak om plast
fra landbruket må være et tiltak.

Kapittel om plastforsøpling (16) i tiltaksprogrammet er
oppdatert.

Jord- og skogbruk trenger tydeligere retningslinjer for å
ivareta kantvegetasjonen langs vassdrag. Det bør
kartlegges i hvilken grad skogbruk påvirker
vannforekomstene slik at man kan sette inn aktuelle
tiltak. Skogbruket bør knyttes sterkere opp mot arbeidet
for å nå miljømålene og ta sin del av ansvaret.
Akvakultur: Det bør lages en regional plan for akvakultur
for å være i forkant for fremtidige søknader. Det må
settes krav til at anlegg skal være lukkede og utslippsfrie,
ha god fiskevelferd, og ha gode rutiner for å forhindre
forurensingsulykker eller rømningsuhell. Kartlegging av
vandringsruter for ville laksefisk må på plass, og kunnskap
må vektlegges før en vedtar nye lokaliseringer.

Det vil bli økt fokus på skogbruk i neste planperiode. Det
finnes egne retningslinjer knyttet til kantsoner.

Medfører ingen endringer i planen. Tekst om akvakultur
er oppdatert

Fremmede arter: For å bekjempe spredning av fremmede
arter må strategier på plass, parallelt med utrulling av
informasjonskampanjer.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Fritidsfiske: Usikkert om regelverk for fiske, spesielt i
sjøen, er godt nok kjent blant «vanlige folk». Det er
behov for et løft i informasjonsarbeidet om fritidsfiske i
Agder. Dette bør inkludere moderne digitale løsninger, for
eksempel utplassering egne QR-koder som fiskere langs
de viktigste fiskeområdene kan avlese på mobil
omgående, samt på alle opplysningssider knyttet til
fritidsfiske i Agder.

Innspillet medfører ingen endring i planen
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Vannområdene samarbeider med kommunene om å
innhente status knyttet til registreringene som FNF
agder har meldt inn innen 1. desember. Ut fra status vil
det vurderes om registreringene skal legges inn i vannnett og hvordan disse registreringene følges opp med
tiltak. De fleste registreringene som er meldt inn ligger i
Kristiansand kommune. For å effektivt følge opp alle
registreringene ble det holdt et felles møte 07. oktober
med Kristiansand kommune, FNF Agder og SF for å
innhente informasjon og vurdere videre oppfølging for
disse registreringene.

Vannforekomster - jmf. Tabell 1: Oppsummering av
innspill fra foreninger og lag tilknyttet FNF Agders
tilsluttede organisasjoner

Agder Energi Vannkraft (AEVK), Otteraaens Brugseierforening (OB) og Arendals Vasdrags
Brugseierforening (AVB).
Dokumentene er omfattende og har en struktur som gjør
det krevende å finne forslagene til endret beskrivelse av
tilstand, omprioriteringer, nye mål og tiltak.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Medvirkning og kunnskapsgrunnlag:
Regulanter/kraftprodusenter har lokalkunnskap om
vassdragene som i varierende grad blir nyttiggjort i
vannforvaltningsplanarbeidet. For å bedre dette er det
viktig å etablere arenaer som er egnet for samarbeid og
samhandling, både for arbeidet i vannregionene og
vannområdene og med hensyn til kvalitetssikring av
informasjon i Vann-Nett.

Følges opp i aktivitet 10 og 12 i handlingsprogrammet

Vi etterlyser en grundigere vurdering av vannkraft i
kostnytteanalyser, som skal ligge til grunn ved vurdering
av miljømål og tiltak, og i KU. Kostnadsvurderingen av
tiltak er generelt basert på sjablongmessige, mangelfulle
og manglende beregninger Iht. Vannforskriften (Vedlegg
III, jf. §§ 25 femte ledd, 15 første ledd litra c) mener vi at
det ikke foretatt en tilfredsstillende kostnadsanalyse av
hva det vil koste samfunnet i tapt kraftproduksjon og
tapte inntekter i de berørte kommunene dersom de
foreslåtte miljøtiltakene gjennomføres. Som grunnlag for
gode kostnytteanalyser må det også foreligge en
beskrivelse og analyse av dagens aktivitet (vannbruk), ref.
vannforskriften § 15. Vi mener at det i begrenset grad er
gjennomført kostnytteanalyser iht. regelverket og
nasjonale føringer. Med mindre det er gjort
tilfredsstillende kostnytteanalyser, mener vi at miljømålet
i vassdrag, der det er vannkraftproduksjon, må settes til
GØP, tilsvarende dagens tilstand i alle de
vannforekomster som ikke er nevnt i vedlegg 2 eller 3, ref.
KLDs godkjenningsbrev av 2016.

Noteres, Vi tar gjerne imot kostnadsvurderinger av tiltak
dersom kraftprodusentene sitter på mer korrekte tall. .kost/nytte vurdering er sektormyndighetene sitt ansvar
- medfører ingen endring i planen med mindre vi får
innspill fra sektormyndigheter
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Analysemetodikken til VRM kan gi et misvisende bilde av
vannkraftens miljøvirkninger. I grafiske framstillinger og
figurer blir f.eks. vannforekomster med vannkraft som
pådriver ofte overfokusert, da vannforekomster med
mindre enn god tilstand oftest er små, men mangtallige.
Dette bør forklares, og følges av grafikk som viser areal og
km av vannforekomster med ulik tilstand. I denne
sammenheng er det viktig at grunnlaget i Vann-Nett er
tilstrekkelig kvalitetssikret før slike analyser
gjennomføres.

Figur vil tas med i tiltaksprogrammet i kapittel 2 iht.
Innspill og oppdateres innen 1. desember.

Miljømålet "mindre strenge miljømål" (MSM) Miljømålet
bør revideres fra MSM til GØP der GØP allerede er nådd
eller der GØP er oppnåelig med realistiske tiltak. Både i
planforslaget og i vann-nett er bruken av §10 i liten grad
begrunnet. Dette gjør det umulig for oss å vurdere om
vannforekomsten fortsatt er unntatt fra miljømålet som
følge av manglende kunnskap, vannforekomstens
egenskaper eller andre kriterier. Det begrenser
muligheten til å vurdere bruken av unntaksadgangen, og
vi oppfatter at VRM i for stor grad ikke overholder
begrunnelseskravet ved bruken MSM. Konsekvensen er at
en del vannforekomster feilaktig får miljømålet "MSM".
Det er sentralt for vannkraftprodusentene og andre
tiltakshavere å vite hvilke tiltak som er nødvendig for at
en vannforekomst kan gå fra å være unntatt § 10 til å
kunne kategoriseres som en SMVF med GØP. En slik
oversikt savnes for mange vannforekomster der § 10 er
anvendt.

Miljødirektoratet har med bakgrunn av innkomne
høringsinnspill og en gjennomgang av miljømål i VannNett hatt en regionvis gjennomgang av vannforekomster
som har mindre strenge miljømål (§ 10 i vannforskriften)
i vassdrag med hydromorfologiske påvirkninger.
Arbeidet vil omtales i planen og en liste over
vannforekomster som får mer ambisiøse mål, det vil si
fra unntak etter MSM (§ 10) til godt potensial (GØP), vil
legges ut på vannportalen.

Når det gjelder bruken av § 9, utsatt frist, savner vi en
tydeliggjøring av om dette brukes for å markere noe på
ubestemt tid, eller om det er utsatt til neste planperiode.
Slik vi leser våre utdrag fra Vann-Nett kan det se ut som
det er brukt ulikt i vannområdene.
I noen av våre reguleringsområder forekommer
vannforekomster der oppgitt miljøtilstand og miljømål
ikke er i samsvar med ovennevnte føringer. Det er behov
for opprydning av informasjonen i vann-nett. Det er både
rettslig og rent praktisk nødvendig at det er samsvar
mellom nasjonale føringer, vannforvaltningsplanen og
Vann-Nett.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Vi anbefaler at regulant/kraftselskap kan spille disse
forholdene direkte inn til saksbehandlerne hos aktuelle
myndigheter.
Vi mener at i et reguleringsmagasin hvor miljømålet er
satt til dagens tilstand, skal økologisk status settes til GØP
i Vann-Nett. I dag står mange oppført med moderat
økologisk tilstand (MØP). Mange vannforekomster i Agder
påvirkes av forsuring, og for noen av de
vannforekomstene hvor vi har aktivitet og miljømålet ikke
er nådd, kan dette være årsaken. Dette er ikke tatt
hensyn til i det som er anført her eller for de ulike
vannområdene, da det er vanskelig å lese ut fra VannNett hvordan dette er vurdert. Vi ser et behov for at
ansvarlige fag- og sektormyndigheter sørger for at bruken

Det skal fortsatt jobbes med kvalitetssikring i Vann-Nett.
Det er videre et mål at det skal bli bedre
samordningsprosesser som kan bidra til å sikre bedre
prosesser slik at Vann-Nett blir et bedre verktøy og er
bedre i samsvar.

54

er konsistent i ulike vannområder/vannregioner og i
samsvar med myndighetens føringer og rammer.

I flere av vannforekomstene ligger forslag om
undersøkelser. Slike undersøkelser og pålegg er ikke
nødvendige tiltak for å nå miljømålene. I en opprydning i
Vann-Nett mener vi at det bør etterstrebes å få lagt inn
samtlige av undersøkelsespålegg og utsettingspålegg i
vannforekomstene.

Følges opp i løpet av planperioden.

I planen er det ikke foreslått omprioriteringer for
vannkraftsektoren, jf. kap. 4.2. Det innebærer at KLDs
godkjente prioritering fra 2016 står fast og at dagens
tilstand er lik GØP for alle «uprioriterte vannforekomster»
dersom alle realistiske tiltak er gjennomført og
vannforekomsten har et fungerende akvatisk økosystem.

Aktuelle sektormyndigheter vil oppdatere tiltak i tråd
med nasjonale føringer når planen er vedtatt.
Flere av vannforekomstene hvor tiltak for ål er foreslått
ligger relativt langt oppe i vassdraget med flere kraftverk
nedstrøms. På store kraftverk vil det være svært krevende
å legge til rette for toveis vandring av ål. Slik vi leser VannNett er disse tiltakene satt som såkalt realistiske tiltak
med tidsfrist for oppnåelse av miljømål i 2033. Dette
mener vi er i strid med de nasjonale føringene som slår
fast at slike tiltak bare kan settes opp for
vannforekomster som er listet opp i vedlegg 2.
Vi har ikke grunnlag for å gi et fornuftig kostnadsestimat,
men vil tro at kompleksiteten vil kunne variere fra helt
enkle løsninger hvor nedvandring ikke er så utfordrende,
til tiltak i som vil koste mange millioner kroner, pluss
vannslipp.

Vedlegg med tiltaksliste og kommentarer viser
vannforekomster med aktiviteter og vannforekomster
som har miljømål som er høyere enn dagens tilstand, og
som er oppført på vedlegg 2 (eget vedlegg).

Listen med innspill til enkeltforekomster vil bli vurdert i
et samarbeidsmøte mellom NVE, Mdir og SF før 1. des.
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KOMMUNER
Arendal kommune

Miljømålene er klare og tydelige, men i mange tilfeller er
det usikkerhet om hvem som har ansvar for tiltak og
utførelse. Arendal kommune ber om avklaring på hvem
som er ansvarlig for tiltak som dreier seg om
problemkartlegging og kunnskapsinnhenting for
vannforekomstene i kommunen, jf. pkt. 5.4.1. Vi vurderer
at Miljødirektoratet, Statsforvalter og nasjonale
myndigheter må påta seg et større ansvar som
virkemiddeleier for tiltak vedrørende forskning,
forbedring av kunnskapsbasen og problemkartlegging.

Overordnet innspill knyttet til finansiering av forskning,
forbedring av kunnskapsbasen og problemkartlegging,
løftes sentralt. Ingen endring i tekst i planen. For øvrig
kan SF kontaktes for å drøfte og avklare hvem som er
virkemiddeleier for enkeltvannforekomster og foreslåtte
tiltak.

Etter vår vurdering er påvirkningsgrad fra vann og avløp,
forurensning og kommunale veier i Agder mindre enn
påvirkningsgrad fra f.eks.. forsuring, statlig veinett,
industri, langtransportert forurensning, vannkraft og
fremmede arter og sykdommer.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Det mangler god nok kunnskap om vannforekomstens
økologiske og kjemiske tilstand, og mange er registrert
med antatt påvirkning som årsak til antatt redusert
miljøtilstand. For Arendal kommune gjelder dette i
hovedsak vannforekomster med påvirkning fra urban
utvikling. Kommunen har mulighet til å bidra innenfor
våre ansvarsområder til bedre kunnskapsgrunnlaget i
Vann nett, men mener at hovedansvaret for
problemkartlegging og kunnskapsinnhenting ligger hos
Statsforvalteren.

Kunnskapsgrunnlaget i vann-Nett oppdateres
kontinuerlig og følges opp under aktivitet 6 i
handlingsprogrammet.

Virkemidler innenfor vann- og avløpssektor kreves inn via
gebyrer (selvkostprinsippet) og disse midlene er pr i dag
tilstrekkelig til å utføre kommunes oppgaver.
Gebyrmidlene kan ikke benyttes til andre kommunale
oppgaver enn det som er «nødvendige kostnader». Ved
økt investeringsbehov og oppgaver på vann- og
avløpssektoren i fremtiden, kan det være behov for ekstra
virkemidler, eks. overvannshåndtering.

Innspillet medfører ingen endring i planen
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Et av tiltakene innenfor avløpssektor er tilknytning av
private separate avløpsanlegg til offentlig avløp, jf. Pkt.
4.2.9 i Vannforvaltningsplan. Utfordringene her ligger i
tolkning av lovverk ved pålegg om tilkobling til
kommunalt avløpsnett. Dette gjelder spesielt formulering
`uforholdsmessig stor kostnad`, jf. §27-2 i PBL. For mange
innbyggere ligger utfordringene i finansiering av
tilkoblingen. Kommunen har ikke midler til
tilskuddsordninger for private tilkoblinger eller
utbedringer av private/separate avløpsanlegg gjennom
kommunens budsjett og gebyrmidlene kan heller ikke
benyttes til å subsidiere slike kostnader.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Kommunale veier: Drift av vei er ikke lovpålagte
tjenester, og kan heller ikke finansieres ved gebyrer.
Veibudsjettet er veldig utsatt ved kutt, og det medfører
uforutsigbarhet i hvilke tiltak som kan prioriteres. Det kan
være utfordrende å kunne innføre ekstra tiltak innenfor
de midlende vi har til rådighet.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Forurensning: Kommunen følger opp delegert myndighet
iht. forurensingsloven. Ofte utfordrende saker som i noen
tilfeller kan ende opp med behov for opprydning i
kommunal regi. Spesielt utfordrende for kommunen å
håndtere saker med uavklarte ansvars- og eierforhold, og
statlige virkemidler/overføring midler kunne ha god
avbøtende effekt i disse tilfellene.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Oppgaver innenfor vann og avløpssektor er godt ivaretatt
gjennom kommunens myndighetsområde:

· oversikt og kontroll over kommunalt vann- og
avløpsnett.

· mål og prioriteringer framgår av hovedplan som
revideres hvert 10år.
Vannområdekoordinatorer vil følge opp innspillet og ta
kontakt med Arendal kommune for å se om noe av
arbeidet som er omtalt i innspillet knyttet til vann- og
avløp også skal registreres i vann-nett. Dette vil
gjennomføres innen 1. desember.

· Detaljert oversikt over pågående og aktuelle tiltak
med prosjektnummer og kostnadskalkyler utarbeides
hvert år.
· kontinuerlig arbeid med saneringsprosjekter ut ifra
omfattende saneringsprogram for utbygging av nye VAområder og sanering av eksisterende kommunale VAanlegg for å redusere eventuell forurensning og utslipp.
·
oversikt over private ledninger tilkoblet kommunalt
vann- og avløpsnett, samt oversikt og tilsynsordning for
separate private avløpsanlegg. Tilsynsordning er basert på
en tilsynsplan og det jobbes kontinuerlig for oppgradering
av eldre avløpsanlegg som fører til forurensning.
Feil, mangler og lekkasjer på private ledninger tilkoblet
kommunalt avløpsnett følges opp av kommunen med
vedtak om utbedring.
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Kommunen må få nødvendig med tid, rom og ressurser
for å gjennomføre oppgaver som ligger under kommunalt
ansvarsområde. På samme måte vil det være avgjørende
at Miljødirektoratet, SF og nasjonale myndigheter i størst
grad gjennomfører og bekoster tiltak/virkemidler på et
selvstendig grunnlag uten bruk av kommunale ressurser.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Fra landbruksforvaltningen. Vi er uenig i de
begrensninger som går på at det ikke er tillatt med nye
inngrep langs vann og vassdrag, hvis det ut fra jordbrukets
syn er nødvendig for å få en rasjonell drift. I dag kan det
gis midler til steinsetting og forebyggende tiltak mot
erosjon. I enkelte tilfeller kan nedlegging av rør hindre
erosjon over kortere strekninger. Å få et forbud mot
lukking og et krav til gjenåpning er ikke ønskelig, og særlig
ikke hvis det ikke følger med midler som finansierer dette
100 %.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Næringstilførsel. Landbruket i Arendal er nokså
beskjedent og det er vel relativt lite næringstilførsel fra
denne sektoren, med unntak av noen enkeltområder.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Fysiske hindringer. Å se på landbruk som en hindring i
vann og vassdrag er en noe ugrei tilnærming og er noe vi
har for å skaffe mat til befolkningen. Tiltak om å åpne
bekkelukkinger mm har en kostnadsside som ikke er
berørt i høringsutkastet.

Tilsyn med gjødselkjellere og oppfølging med nok
lagringskapasitet er et tiltak som lar seg gjøre uten de
altfor store resursene. Vi forutsetter at storsamfunnet
finansierer mye av dette. Kommunen trenger midler til
tiltak og ikke flere overordna stillinger, la kommunen få
midlene, hvis de skal gjøre arbeidet. Stat og Fylke må
finansiere punktene de skriver i høringa med 100%.
Landbruket vil kunne registrere gjødselkapasitet, sjekke
anlegg og gjødselplaner. Viktig med samarbeid med
næringen. Landbruksnæringen sliter med dårlig økonomi
og et økende byråkrati og krav til dokumentasjon.
Storsamfunnet krever, men bidrar lite til å minske krav til
de enkeltbrukerne det gjelder.
Fra planavdelingen: Kommunen innarbeider vannmiljø i
maler og temalister som gjennomgås i oppstartsmøter
mellom kommune og tiltakshavere. Forslag til

Innspillet medfører ingen endring i planen.

Planretningslinjene er oppdatert i vedlegg 4.
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retningslinjene er et godt utgangspunkt for å innarbeide
hensynet til vannmiljø i planer. Målene som framgår kan
legges inn som målsettinger i både kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel. Flere av målene er imidlertid
generelle og allerede ivaretatt i bestående lovverk og
delvis i Arendal kommune sine overordnede mål. Det
viktigste i kommuneplanarbeidet for å ivareta vannmiljø
er å sette av hensynssoner med tilhørende bestemmelser
og retningslinjer på kartet i kommuneplanens arealdel.
Dette fordrer stadig forbedring av kunnskapsgrunnlag og
gode databaser for verdiene vi skal ivareta.

Birkenes Kommune
Birkenes kommune slutter seg til Agder fylkeskommune
sitt forslag til regional vannforvaltningsplan med
endringsinnspill .

Innspillet medfører ingen endring i planen

Anbefaler at det bør utarbeides ett eget punkt for
hvordan man følger opp miljømål for en vannforekomst
der det ikke er identifisert en sektoransvarlig.

Følges opp i løpet av planperioden ved at det jobbes
med å identifisere hvilke vannforekomster som har
registret påvirkning hvor det mangler sektormyndighet.
foreslår at det ikke tas med som et eget punkt inn i HP men inngår i arbeidet med å kvalitetsikre data og
registreringer i Vann-Nett

Anbefaler at vannforvaltingsplanen angir et punkt for
direkte oppfølging av saksbehandling i kommuner knyttet
til vannforskriftens §12. Dette spesielt med tanke på
vurderingen av påvirkningen fra et nytt tiltak og hvordan
det bør innhentes bedre kunnskap ut fra status i vannnett.

Ivaretas i aktivitet 3 e i handlingsprogrammet

Det mangler et punkt på direkte oppfølgning av
forsøplingssaker som er et av de prioriterte tiltak innen
temaet forsøpling 4.2.7. Det kommer frem av tabell 4.2.7
at et viktig virkemiddel er kommunens myndighet til å gi
«pålegg om opprensking av forsøplede områder der
forurenser er kjent jf. forurensningsloven

Tabell 4.2.7 om forsøpling er oppdatert iht. Innspill.

I de nye retningslinjer for arealplanlegging anbefaler
Birkenes kommune at det bør utarbeides en egen

Retningslinje om sulfidholdig stein er lagt inn i
planretningslinjene, Vedlegg 4
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temabolk for forebygging av avrenning fra jernsulfid for å
mest effektivt kunne unngå denne type påvirkning i
startfasen i utbyggingsprosjekter. Dersom det tidsmessig
viser seg at dette ikke lar seg gjøre i denne planperiode
bør det følges opp til neste planrullering.

Bygland Kommune
Oppdatert kunnskapsgrunnlag er viktig for å iverksette de
rette tiltakene.
Det må utredes hvilken påvirkning skarven har på bleka
og livsmiljøet til bleka.
Kunnskapsgrunnlaget i vann-Nett oppdateres
kontinuerlig og følges opp under aktivitet 6 i
handlingsprogrammet.

Det trengs mer kunnskap og dokumentasjon for å ivareta
storørreten i Byglandsfjorden.
Vann-nett må oppdateres og kvalitetssikres jevnlig, og
portalen bør profileres ut til kommuner, virksomheter og
privatpersoner for å skape større engasjement og
forståelse av viktigheten av godt vannmiljø.

Kunnskapsgrunnlaget i vann-Nett oppdateres
kontinuerlig og følges opp under aktivitet 6 i
handlingsprogrammet.

Det trengs mer kunnskap og datainnsamling, særlig for
mindre vassdrag for å få gode og presise mål. Eks.
bekkeinntak uten krav til minstevannføring.

Innfrysing må tas med som tiltak mot krypsiv. Det må
utvikles bedre og mer effektive metoder for
klypping/harving og oppsamling av krypsiv, dette må inn i
planen. Det må tilføres årlige friske midler til
krypsivfondet over statsbudsjett og fra regulant. Tiltak for
fjerning og oppsamling av krypsiv må prioriteres i
perioden 2022-2027. Vi mener planen må tydeliggjøre at
regulant i større grad må bidra med arbeidsinnsats for å
ta opp krypsiv. I deler av Otravassdraget er det så mye
krypsiv at det ikke er mulig å bruke båt med
påhengsmotor. Søppel blander seg inn i krypsivet når det

Dette kan følges opp av krypsivprosjektet på Sørlandet
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legger seg inn på strender. Dette gjør opprydding mer
tidkrevende.

Bleka er en særegen art både på nasjonalt og
internasjonalt nivå. Vi mener at bleka må fremheves på lik
linje med ål og elvemusling. Det bør komme tydeligere
fram at man vil sikre arten gode gyte plasser,
oppvekstsvilkår og vandringsveger. Blekeprosjektet har
gitt oss mye ny kunnskap, og bleka har fått til naturlig
reproduksjon. Bestanden er fremdeles på et nivå som gjør
det uaktuelt med næringsfiske. Bleka vil være en art
Bygland kommune kan profilere for fritidsfiske og evt.
som notfiske om bestanden blir livskraftig nok.

Bleke har blitt fremhevet sterkere i planen ved at den
også nå er omtalt i tiltaksprogrammet i kapittel 4.2 om
tiltak mot sur nedbør.

Innsjøfokus bør med som eget punkt i handlingsplanen.
Det er satt opp et eget punkt om kystfokus i
handlingsplanen med fokus på gjengroing, tilgjengelighet
og forsøpling. Vi mener dette også er et problem i
innsjøene våre og at det bør komme et lignende punkt for
større vatn/innsjøer.

Fortsatt viktig å ivareta ferskvannsforekomstene i Agder
og ivaretas tilstrekkelig i plandokumentene

Konsekvenser av vannregulering: Minstevannføring i alle
bekkeinntak der det ikke er krav til minstevannføring.
Sikre god vanngjennomstrømning i vassdrag for å unngå
flomfare som kan føre til erosjon, utvasking av
næringssalter m.m. Vannet må ha fri passasje slik at man
unngår oppstuking av vannmasser, og at elvene er sikra
slik at man unngår erosjon og utvasking av næringsstoff
ved stor vannføring

Tekst om kraft er oppdatert.

Evje og Hornes kommune
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Evje og Hornnes kommune slutter seg til Agder
fylkeskommune sitt forslag til Regional
vannforvaltningsplan for Agder vannregion med
tiltaksprogram og handlingsprogram.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Farsund Kommune
Anbefaler at det i gjeldende planperiode utarbeides et
eget oppfølgingspunkt tilknyttet kategori påvirkninger
«annen eller ukjent» sektoransvarlig.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Forventer at det raskt vil bli utført fysiske tiltak som
forbedrer vanntilstanden i de forekomstene som ikke
oppnår miljømålet.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Farsund kommune vil fortsette å gjøre
habitatforbedrende tiltak rettet mot laks og sjøørret.
Dette forutsetter tillatelse fra grunneier. Rådmannen vil
søke økonomisk støtte til prosjektene.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Froland Kommune
Dersom vannforvaltningsplanens målsetning om at alle
anlegg i kommunen skal dokumenteres og oppfylle
forurensingsforskriftens rensekrav, vil det bety en enorm
arbeidsoppgave for kommunen med å utstede pålegg om
oppgradering av anlegg, og vil medføre et meget stort
økonomisk utlegg. Jeg stiller meg spørrende til lovligheten
av å pålegge fornying av renseanlegg som iht.
forurensingslovens § 12-16 er lovlig, uten at det foretas
en forskriftsendring, selv med målsetning i
vannforvaltningsplanen og nye nasjonale føringer for
vassforvaltning. Selv med en forskriftsendring, mener jeg
at det må forventes tilskuddsmidler fra staten til de
renseanleggseierne som må fornye sitt renseanlegg som
følge av endringen. Froland kommune er enig i at alle
private renseanlegg må kartlegges med etableringsåret,
tankens størrelse, etterpoleringsanlegg, osv.
Vi er uenig i de begrensninger som går på at det ikke er
tillatt med nye inngrep langs vann og vassdrag, hvis det ut
fra jordbrukets syn er nødvendig for å få en rasjonell drift.
I dag kan det gis midler til steinsetting og forebyggende

Innspillet medfører ingen endring i planen

Innspillet medfører ingen endring i planen
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tiltak mot erosjon. I enkelte tilfeller kan nedlegging av rør
hindre erosjon over kortere strekninger. Å få et forbud
mot lukking og et krav til gjenåpning er ikke ønskelig, og
særlig ikke hvis det ikke følger med midler som finansierer
dette 100 %.

Fysiske hindringer: Å se på landbruk som en hindring i
vann og vassdrag er en ugrei tilnærming og landbruket er
noe vi har for å skaffe mat til vår befolkning. Tiltak om å
åpne bekkelukkinger mm har en kostnadsside som ikke er
berørt i høringsutkastet.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Tilsyn med gjødselkjellere og oppfølging med nok
lagringskapasitet er et tiltak som lar seg gjøre uten de
altfor store resursene. Vi forutsetter at storsamfunnet
finansierer mye av dette. Vi trenger midler til tiltak og
ikke flere overordna stillinger. La kommunen få midlene,
hvis de skal gjøre arbeidet. Stat og Fylke må finansiere
punktene de skriver i høringa med 100%. Landbruket vil
kunne registrere gjødselkapasitet, sjekke anlegg og
gjødselplaner. Viktig med samarbeid med næringen.
Landbruksnæringen sliter med dårlig økonomi og et
økende byråkrati og krav til dokumentasjon.
Storsamfunnet krever, men bidrar lite til å minske krav til
de enkeltbrukerne det gjelder.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Hægebostad kommune
De statlige bevilgningene til kalking må opprettholdes.
Bevilgningene til tiltaksarbeidet i vannområdene må økes,
bla. trengs penger til å undersøke forurensningsbelastningen fra landbruk og spredte avløp.
Økt fokus på tiltak for småfallen fisk for å gjøre fiske mer
attraktivt.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Viktig å ha en vannområdekoordinator. Kommunen har
begrenset med midler til medfinansiering. Det er derfor
ønskelig at dette sees i sammenheng med
sekretærfunksjonen for fagrådet i Lygna.
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Iveland Kommune

Kommunestyret i Iveland stiller seg bak forslag til Regional
plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022-2027
med tilhørende dokumenter.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Kristiansand Kommune

For kommuner blir det viktig med god veiledning,
kompetanseheving og diverse støtteordninger og midler
til gjennomføring av tiltak og overvåking.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Viktig å få på plass koordinator i alle vannområder. Det vil
hjelpe med gjennomføring av tiltak på kommunalt nivå og
at vann-nett vil bli tilstrekkelig oppdatert. Det er behov å
holde fokus på vannforvaltningsarbeid jevnlig, ikke bare
ved rullering av planen.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Vann-nett har fortsatt mye mangler og det er viktig å ha
fokus på å gjøre dette verktøyet bedre. Vanskelig for
kommunen å komme i gang med å bruke Vann-nett,
veiledning og jevnlig oppfølging vil bli viktig. Nye data fra
overvåking/ undersøkelse må legges rutinemessig inn i
vannmiljø slik at grunnlaget for avgjørelser
/saksbehandling blir god.

Følges opp i aktivitet 13 c, d og e i handlingsprogrammet

Det bør prioriteres godt hvor overvåking skal
gjennomføres. Det må være tydelig hvem som har ansvar
for overvåkningen og samarbeid om overvåking er ofte
fordelaktig. Kristiansandsfjorden er et godt eksempel på
et slik samarbeid. Særlig der det foreligger kostholdsråd
er det viktig at det jevnlig gjennomføres undersøkelse av
biota.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Forebyggende arbeid gjennom plan- og bygningsloven og
overordnet planlegging som tar hensyn til vannmiljøet, vil
være viktig. Kristiansand kommune skal ta hensyn til dette
i utarbeidelsen av ny kommuneplan arealdel og annet

Følges opp i aktivitet 13 a, b og e i handlingsprogrammet
og kommunene. Forutsetning for at denne aktiviteten
kan følges opp godt nok er at det ansettes
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planarbeid. Men det er behov for økning av kompetansen
i kommunen og en god veiledning når det gjelder
vann/vannforskriften i plan. Tverrfaglig «vanngruppe» er
under etablering i Kristiansand. Kommunen har hatt god
erfaring med lignende tverrfaglig gruppe ifht.
forurensning.

vannområdekoordinatorer i vannområdene som et
spleiselag mellom kommuner og FK

Avløp fra spredt bebyggelse: Det er omtrent 4000
eiendommer i Kristiansand som ikke er tilknyttet
kommunalt avløpsnett og vi har registrert ca. 2500 anlegg
i kommunen. Vi anslår at ca 80 % av anleggene trenger
oppgradering. Dette vil kreve ressurser. Men det er
vanskelig å anslå kostander. Hvis gjennomsnittlig anlegg
koster ca 200.000 vil kostander for 2000 anlegg være 400
millioner kroner pluss 1,6 millioner for to stillinger. Tabell
på side 41 samt tekst over misvisende, beløp bør ikke tas
med i vannforvaltningsplanen da disse er svært
mangelfulle.

Vannområdekoordinatorer vil følge opp innspillet og ta
en runde med å kontakte kommuner for å se om det kan
innhentes mer info knyttet til kostnader. Dette vil også
jobbes med videre i ny planperiode

Vi er generelt enig i prioriterte tema/områder i Agder,
men i Kristiansand må også «urban forurensing»
prioriteres høyt. Det er færre vannforekomster som
påvirkes av slik forurensning enn fra sur nedbør, men
rundt disse «få»-vannforekomstene, er det mange
innbyggerne som bor og bruker vannet, fisker og bader.
Derfor er det viktig at disse områdene prioriteres.

Ivaretatt i kap. 12.1 om overvann i tiltaksprogrammet.

Sulfidholdigberggrunn er kartlagt på østsiden av
Kristiansand og nå foregår det en kartlegging også på
vestsiden. Det vil bli viktig med god veiledning og gode
retningslinjer for kommuner i regionen for håndtering av
sulfidholdig bergarter i planarbeidet.

Retningslinje om sulfidholdig stein er tatt inn i
planretningslinjene i Vedlegg 4.

Marin forsøpling: Forsøpling fra fiskeriaktivitet er tatt
med i tiltaksprogrammet, men ikke landbruksplast som
også er en utfordring. Landbruksplast er ikke omfattet av
nytt emballasjedirektiv i Norge, og det er viktig at den
frivillige returordning for landbruksplast opprettholdes.
Dette gjelder for flere typer plast som brukes i landbruket.
Mikroplast burde også vært nevnt som et eget tema.
Dette er en stor utfordring – særlig mikroplast fra vei,
kunstgressbaner og marin plastforsøpling generelt.

Kapittel om plastforsøpling er oppdatert i
tiltaksprogrammet (Kap. 16)

Innspillet medfører ingen endring i planen
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Regulerte vassdrag hvor det ikke er pålagt
minstevannføring bør få dette av hensyn til
naturmangfold og friluftsliv.

Kalking av vassdrag som har kunstig lav pH i forhold til
naturlige forutsetninger, må fortsette av hensyn til
naturmangfold.

Tekst om behov for fortsatt kalking i Agder har blitt lagt
inn i Tiltaksprogram kap. 4.2.

Landbruk:
• Strengere krav til spredeareal, der det er samsvar
mellom antall dyr og godkjent spredeareal.

• Mest mulig vårpløying langs bekker og vassdrag.

• Eksisterende gjødsellager- og siloanlegg bør kontrolleres
jevnlig i forhold til kapasitet og kvalitet i samarbeid med
gårdbruker.
• Kontrollere gjødselplaner. Sørge for nye metoder med
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.
Tiltak er lagt inn i tiltaksprogrammet og medfører ingen
endring i plandokumentene

• Benytte regelverket for avkortning i
produksjonstilskudd, der det er brudd på regelverk som
medfører forurensning fra landbruksdrift. Punktutslipp
må følges opp der de oppstår.
• Sørge for tilstrekkelig kantsone mot vassdrag for å sikre
mot erosjon og avrenning fra jordbruksareal.
• Unngå lagring av rundballer på flomutsatte områder
nær elva.
• Kompostering av fôravfall og informasjonsarbeid om
dette må ut til lokale husdyrprodusenter.
• Innsamling av landbruksplast gjøres i dag, og bør
fortsette i de aktive landbruksområdene i kommunen.
Fysiske tiltak – og sjøørret bekker:

Det skal lages en egen restaureringsplan for å sikre en
langsiktig oppfølging av blant annet sjøørretbekker.

• Pågående prosjekter i viktige sjøørretbekker må
videreføres med hensyn til fiskevandringer og gyting.
• Viktig å fjerne kunstige vandringshindringer, legge ut
gytegrus og skjellsand der det er mangler i naturlig
substrat og hvor pH er for lav.
• Songdalselva følges opp videre med kalking av
sidebekker, og likeså lokale bekker i Kristiansand.

Notert

• Hogstavfall må ikke havne i vassdrag og skråninger nær
vassdraget. Bekker som er lagt i rør må åpnes der det er
samfunnsmessig forsvarlig.
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• Det må settes i gang tiltak i arealer ved bekker som er
forurenset.
• Fremmede arter som truer naturmangfold i vassdrag,
må håndteres.

Kvinesdal kommune

Nye konsesjonsvilkår for Sira-Kvina kraftselskap og
Trælandsfos må bli vedtatt. Det må avklares om KnabenSolliprosjektet får konsesjon.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Bevilgningene til kalking, opprydding i forurenset sjøbunn
og til krypsivtiltak må opprettholdes. Bevilgningene til
tiltaksarbeidet i vannområdene må økes, bl.a. for å
undersøke forurensningsbelastningen fra landbruk og
spredte avløp og for å stoppe erosjon og gjøre
biotoptiltak i Litleåna.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Tiltak mot rømt oppdrettslaks må inn i tiltaksprogrammet.
Kvina er utsatt for rømming fra anleggene rundt Hidra.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Vannområdekoordinator for hvert vannområde må på
plass. Staten må ta hoveddelen av kostnaden, da vil
Kvinesdal kommune være med på spleiselag med
forbehold om budsjettmessig dekning.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Lillesand Kommune

Lillesand kommune er enig med høringsforslaget i at økte
ressurser vil være avgjørende for å sikre bedre
samordning i fremtidig vannforvaltningsarbeid.

Medfører ingen endring i planen

Arbeidet med å kvalitetssikre påvirkninger, revurdere
miljømål og oppdatere tiltak i Vann-Nett har ikke kunnet
bli prioritert i høy nok grad. Dette har ført til et
manglende datagrunnlag for vannforekomstene i
kommunen.

Medfører ingen endring i planen

Det foreligger nå regionale retningslinjer for
syredannende gneis som brukes som Lillesand
kommunes formelle praksis ved saksbehandling. Denne er tilgjengelig på
kommunens nettside hvor det også
Retningslinje om sulfidholdig stein er tatt inn i
legges frem en enkel introduksjon til temaet.
planretningslinjene i Vedlegg 4.
Det utarbeides et miljøovervåkningsprogram
for prøvetaking av overflatevann og fra
resipienter i området. Arbeidet som gav
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grunnlaget for retningslinjene, har også ført til et prognosekart for hvor
syredannende gneis kan påtreffes
i deler av Agder.

Tekst er lagt inn som foreslått i tabell 7-5 i
tiltaksprogrammet.

Valle Kommune

Oppdatert kunnskapsgrunnlag er vesentlig for å iverksette
de rette tiltakene. Vann-nett må oppdateres og
kvalitetssikres jevnlig.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Det trengs mer kunnskap og datainnsamling for å få gode
og presise miljømål.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Innfrysing må med som tiltak mot krypsiv. Det må utvikles
bedre og mer effektive metoder for klypping /harving og

Krypsiv følges opp i Handlingsprogrammet og foreslåtte
tiltak kan foreslås inn til gruppen Krypsiv på Sørlandet
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oppsamling av krypsiv. Det må årlig tilføres friske midler
til krypsivfondet over statsbudsjett og fra regulant. Otra
er i dag sterk prega av gjengroing. Det er på mange
strekninger vanskelig å ferdes langs elvebredden. Tiltak
for fjerning av krypsiv må prioriteres i perioden 20222027.

Endringen i økologi og vannkvalitet i terskelbassengene er
viktig å få beskrevet og satt inn tiltak. Tersklene som
vandringshinder for fisk.
Spolorm i fisk er et stort problem i noen terskelbasseng.
Tørrlegging av grunne område og opprensking av
terskelbasseng vil være et godt tiltak. Det må lages
tappeluker i prioriterte terskler slik at man får utført
nødvendig arbeid.
Gassovermetning nedstrøm Brokke kraftstasjon.
Innblanding av oksygen i vatnet fører til fiskedød, og et
ulevelig klima for fisk og dyra fisken lever av.
Ivaretatt i plandokumentene'.
Bleka er ein særegen art. Det bør komme tydelig fram at
man vil sikre arten gode gyteplasser, oppvekstsvilkår og
vandringsveger.
Ørekyte er et stort problem i Otra vassdraget og det må
settes i gang tiltak. Ørekyten sprer seg fra nord i
vassdraget og sørover.

Erosjon: Erosjon langs elva er et stort problem.

Krypsiv: Det må stilles krav til opprensking og systematisk
oppfølging av behovet. Kontrollfunksjonen fra
myndighetene må bedres.

Dette kan følges opp av krypsivprosjektet på Sørlandet

Bleka: Det må stilles krav til at Bleka kan vandre opp til
Hallandsfossen (som før Brokkeutbygginga). Gyteplassane
må rehabiliteres slik at det igjen kan bli gyteplasser for
bleka.
Konsekvenser av vannregulering: økt problem for miljø
og brukerinteressene. Fører til visuelle og
landskapsmessige effekter, økt erosjon, økt problem i
forhold til fisk og fiske og økt ferdselsproblem.

Konsesjonene i Otra under revisjon, og vilkår vil
vurderes i den sammenheng.

Innspillet medfører ingen endring i planen

Vennesla Kommune

Vennesla kommune slutter seg til Agder fylkeskommune
sitt forslag til Regional vannforvaltningsplan med
tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram for Agder
vannregion 2022-2027.

Innspillet medfører ingen endring i planen
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Vinje Kommune

Ikke innspill til planen

Innspillet medfører ingen endring i planen

PRIVATPERSONER

Berit Hoven

Opplevd en betydelig økning i algeveksten siste 5-6 år.
Øvrinskilen- hører til 0132030100-C Tjømsvågen.
NIVA har utarbeidet en rapport som viser tilstanden til 3
ålegressenger på Skagerakkysten. Rapporten viser at den
økologiske tilstanden i Søvrinskilen er dårlig/svært dårlig
og ikke God som vises i vann-nett. Denne kunnskap må
reflekteres i faktagrunnlaget i vannportalen som viser
status i dag. Hvis ikke tilstanden for eksisterende
vannforekomst 0132030100-C Tjømsvågen kan
oppdateres på dette grunnlaget, bør det etableres en
egen vannforekomst, Søvrinskilen, med relevante tiltak
for å forbedre tilstanden.
Prioriterte tiltak - restaurerende tiltak: Ønsker at
restaurering av kystbukter skal prioriteres i
vannforvaltningsplanen og foreslår at tiltak som gjelder
dette temaet adresseres tydelig og tiltak identifiseres.
Dette muliggjør en oppfølging av effekter av tiltak og
eventuell korrigering for å nå miljømålsettingen

Kyst skal ha hovedfokus i planperioden

Kreves nyere info om tilstand og kartlegging av
kystområdene/Mandal-Audna
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Etterlyser planer og tiltak for kystområdene som er mer
omfattende enn det dagens vf-plan beskriver.

Jorun Hoven
Lite fokus på kystområder i tilstandsrapporten for
Mandal-Audna og mangelfulle opplysninger som danner
grunnlaget for prioriteringer/tiltak.
Søvrinskilen har svært dårlig vannkvalitet, men har ikke
blitt klassifisert med dette.
Kommunen har vært på befaring i området og erkjenner
problemet. NIVA v/Hartvig Christie har vært på befaring
og har lagd et notat som beskriver tilstanden i
Søvrinskilen. Denne er delt med Lindesnes kommune og
SF.

Kyst skal ha hovedfokus i planperioden

Restaurering av kystbukter som et prioritert tema er ikke
inkludert i den regionale vannforvaltningsplanen, men bør
være en del av planen for å sikre at det jobbes langsiktig
mot formålet med vannforvaltningplanen, nemlig å
beskytte vannmiljøet mot forringelse, og å forbedre og
gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode
nok.

Siri Hoven

Kun noen få kystområder har fått svært dårlig tilstand
(Hunnebunnen, Indre Viksfjorden og Bærøysfjorden).

Søvrinskilen i Lindesnes kommune bør ha svært dårlig
tilstand, ref NIVA notat: Tre ålegrasenger på
Skagerrakkysten.
På bakgrunn av dette bør planen inkludere:

Kyst skal ha hovedfokus i planperioden

Identifisering av utslipp som kan påvirke vannkvalitet i
Søvrinskilen og utbedringer av disse
·

Ressurser til og plan for et prosjekt der man
restaurerer Søvrinskilen som er regulert til badevik i
Friluftsområde i Lindesnes
·

Basert på samme rapport bør ålegress listes som truet
art i kystnære områder i Lindesnes
·

Det bør avsettes ressurser til å redusere forslamming av
ålegress-enger og til restaurering av ålegress-enger
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Kysten må prioriteres om miljømålene skal nås. Generelt
er det behov for flere tiltak for kysten, trådalger truer
økosystemene i kystområdene. Søvrinskilen har desidert
dårligst tilstand i Mandal-Audna av kystvannforekomsten
og man bør iverksette kartlegging, målinger, tilsyn,
utbedringer og restaurering så snart som mulig.

Kyst skal ha hovedfokus i planperioden

Vannmiljøet overvåkes ikke tilstrekkelig fra kommunens
side. Kommunen må ta ansvar og ha jevnlig overvåkning
av avløp, utslipp, vannstrøminger, kloakkgjennomslag etc.
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Vedlegg 9: Ansvarlige myndigheter i
vannregionen
Berørte sektormyndigheter i vannregion Agder
e-postadresse

Hovedansvarsområde
Myndighetsoppgavene

post@miljodir.no

Forurensing, overvåking

nve@nve.no

Vestfold og Telemark
fylkeskommune

Vassdragsregulering og
vassdragsinngrep
Drikkevann, akvakultur, kostholdsråd
i havner og fjorder
Fysiske inngrep i vassdrag uten laks
eller sjøørret, behandling av
søknader knyttet til akvakultur og
havbruk, fylkesveg, kulturminner,
plan

Statens Vegvesen

Påvirkning fra veg

Sektormyndighet
Miljødirektoratet
NVE
Mattilsynet
Agder
fylkeskommune

postmottak@mattilsynet.no
postmottak@agderfk.no

post@vtfk.no

post@kystverket.no

Sjøtransport og havn med myndighet
etter havne- og farvannsloven.
Forurensningsmyndighet ved akutt
eller fare for akutt forurensning.
Akvakulturanlegg, levende marine
ressurser

Kystverket

Fiskeridirektoratet
Statsforvalterens
landbruksavdeling i
Agder

postmottak@fiskeridir.no
sfagpost@statsforvalteren.no
sfvtpost@statsforvalteren.no

Landbruksforurensning
Statsforvalterens
landbruksavdeling i
Vestfold og Telemark
Statsforvalterens
sfagpost@statsforvalteren.no
miljøvernavdeling i
Agder
sfvtpost@statsforvalteren.no
Statsforvalterens
miljøvernavdeling i
Vestfold og Telemark
Direktoratet for
post@dirmin.no
mineralforvaltning
post@jernbanedirektoratet.no
Jernbanedirektoratet
Norges geologiske
undersøkelse
Kommunene i Agder
vannregion

ngu@ngu.no

Fysiske inngrep i vassdrag med
anadrom fisk, vern, biologisk
mangfold, fremmede arter, vei, plan
m.m.
Avrenning fra gruvedrift, mineralske
ressurser
Påvirkning fra jernbane
Grunnvann

...@postmottak.no

Vann- og avløp, landbruk,
forurensing, plan
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Vedlegg 10: Referanser til bakgrunnsdokumenter
og dokumentasjon
Konkrete referanser står underveis i dokumentet. Mer generelle referanser og nyttige dokumenter står derimot her.
Grunnlagsdokumenter til regionalplan og tiltaksprogram for Agder vannregion
Oppdaterte og for denne planperioden
 Regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion 2022 - 2027
 Regionalt tiltaksprogram for Agder vannregion 2022 - 2027
 Regionalt handlingsprogram for Rogaland vannregion 2022 - 2027
 Planprogram for vannregion Agder (2019)
 Hovedutfordringer for Agder vannregion (2019)
Utgående og for første planperiode
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021
 Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 – 2021
 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016
 Overvåkingsprogram for Vannregion Agder2016 - 2021
Aktuelle regionale planer
Oppdatert informasjon om eksisterende planer og planer under rullering og utarbeiding;
 Rogaland fylkeskommune: www.rogfk.no
 Agder fylkeskommune: www.agderfk.no
 Vestfold og Telemark fylkeskommune: www.vtfk.no
Sentrale nasjonale føringer
 Nye nasjonale føringer for vannforvaltningen: www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068
 Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging:
www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging20192023/id2645090
Samling av relevante nasjonale føringer / retningslinjer
 www.vannportalen.no/regelverk-og-foringer
Nyttige internettsider
Kartdatabaser og info om miljøtilstand
 Vann-Nett Portal: www.vann-nett.no
 Vann-Nett Saksbehandler: www.vann-nett.no/saksbehandler
 Nasjonal vannmiljødatabase: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no
 Miljøstatus: www.miljostatus.no
 Miljødirektørenes register over beskyttede områder: www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernetnatur/norges-verneomrader
 Norske utslipp - Miljødirektoratet: www.norskeutslipp.no
 Nasjonale laksevassdrag: http://lakseregisteret.no
 Villaksportalen: www.villaksportalen.no
 Sjøørretbekker i Agder:
https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1523c2a68ddd446db3582aa01599aec
7
For forvaltningen
 Vannportalen - nettsted om vannforvaltningen i Norge: www.vannportalen.no
74



Vannportalen Rogaland - nettsted om vannforvaltningen i vannregion Rogaland:
www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland
Veiviser i kommunal miljøforvaltning: www.miljodirektoratet.no/myndigheter
Klimatilpasning: www.klimatilpasning.no
Verneplan for vassdrag: www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag
Verna vassdrag: miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/vernede-vassdrag






Relevante regionale sektormyndigheter
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: www.dsb.no
 Fiskeridirektoratet: www.fiskeridir.no
 Forsvarsbygg www.forsvarsbygg.no
 Jernbaneverket www.jernbaneverket.no
 Kystverket: www.kystverket.no
 Mattilsynet: www.mattilsynet.no
 Miljødirektoratet: www.miljodirektoratet.no
 Norges vassdrags og energidirektorat: www.nve.no
 Sjøfartsdirektoratet: www.sjofartsdir.no
 Statens vegvesen: www.vegvesen.no
 Statsforvalteren i Agder: www.fylkesmannen.no/agder
 Agder fylkeskommune: www.agderfk.no
 Vestfold og Telemark fylkeskommune: www.vtfk.no
 Rogaland fylkeskommune: www.rogfk.no
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