ÅRSPLAN 2022

Glomma ved Valdisholm. Foto: Ole- Håkon Heier

Vedtatt 20.4.2022

Rammer for arbeidet
Forskrift om rammer for vannforvaltning, fastsatt 15.12.2006 (vannforskriften) iverksetter EUs
rammedirektiv for vann i Norge. Hovedformålet med direktivet er å beskytte, og om nødvendig
forbedre, miljøtilstanden i alt ferskvann, brakkvann, kystnært vann og grunnvann. Direktivet
har som mål at det skal oppnås god vannkvalitet i alle vannforekomster. Vannforskriften sier
at alle vannforekomster i Norge minimum skal ha god økologisk og kjemisk tilstand.
Mer om organisering, oppgaver og finansiering er beskrevet i vannområdets eget mandat.

Målsetning og aktiviteter
Hovedmål

Hovedmålet med arbeidet er å sikre god vannkvalitet i alle vannforekomster i vannområdet
sett i forhold til vannforekomstens naturtilstand. I tillegg til å beskytte og om nødvendig
forbedre vannkvaliteten vil det innenfor rammene av hovedmålet arbeides for bærekraftig
bosetting, næring og ressursbruk i hele vannområdet. Målet skal nås gjennom helhetlig
forvaltning og lokal forankring.

Aktiviteter og arbeidsplan for 2022
Overordnede aktiviteter på tvers av faggrupper/ nettverk
Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram

• Oppfølging av tiltak fastsatt i plan
• Oppdatere Vann- nett løpende i tråd med kunnskapsgrunnlag og status for
tiltak
Kommunikasjon og kunnskapsoppbygning i vannområdenettverket

• Balansere bruk av digitale og fysiske møteplasser så lenge vi er påvirket av
covid-19- pandemien
• Åpne for nye fagnettverk og ad hoc- arbeidsgrupper der det er relevant
• Fortsatt tett samarbeid i «Vannteam Øst» og i vannregionen for øvrig
• Vannteam Øst er vertskap for Nasjonal vannområdesamling i Fredrikstad/
Hvaler 13.- 15. september.
Prosjekter

• Se eget avsnitt
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Aktiviteter i styringsgruppe og faggrupper
Aktivitetene nedenfor er drøftet i de ulike gruppene og spilt inn i forbindelse med utarbeidelse
av årsplanen.

Vannområdeutvalget (VOU)

Faggruppe
Landbruk

Faggruppe
Avløp

Faggruppe
Vannkvalitet
og
vassdragsbruk

Informasjons- og
kommunikasjonsarbeid

•Fastsette årsplan og budsjett, godkjenne årsrapport fra fjoråret
•Informere kommunestyrer/ politiske utvalg i medlemskommunene
om vannforvaltningsarbeidet og lokalt ansvar
•VOU skal oppdateres om sentrale vannforvaltningssaker som
berører kommunene innenfor relevante sektorer.
•Være representert i Vannregionutvalget og rapportere tilbake til
VOU

•Nye regionale miljøkrav
•Informasjonsmøter når nye krav er vedtatt (sammen med
nabo- vannområder og Statsforvalteren)
•Rullering av RMP
•Gjødselvareforskriften
•Avrenning fra fjørfebesetninger
•Vurdere innspill til jordbruksforhandlingene fra utvalgslederne i
Vannteam Øst
•Restaurering av jordbruksvassdrag
•Miljøråd
•Vannkvalitet i skog
•Spredt avløp
•Lokale avløpsforskrifter
•Effektiv rapportering
•Ny mal for utslippstillatelser
•Oljeutskillere
•Kommunalt avløp og renseanlegg
•Overvann og avløp inn i kommunal planlegging
•Dialog med Avløp Norge om relevante saker som berører
kommunene
•Båtseptik- forskrifter og tømmestasjoner
•Vannforvaltning og kommunale planer
•Årlig overvåkingsprogram
•Biologiske parametre
•Utvalgte vannforekomster for miljøgiftovervåking
•Årsrapport for foregående år utarbeides av Driftsassistansen
•Sammenfatning og oversikt over utvalgte overvåkingsresultater
•Båtseptik- forskrifter og tømmestasjoner
•Brukerinteresser og medvirkning
oBrukerinteresseforum fast i vannkvalitetsmøtene
oUtlysning av brukerinteressemidler
•Nettsider oppdateres med relevante hendelser samt planer,
rapporter og øvrig informasjon som produseres i vannområdet
•Facebook oppdateres med relevante hendelser samt delinger til
andre aktører i nettverket.
oFacebooksamarbeidet «Vannteam Øst» sammen med
Haldenvassdraget, Øyeren og Morsa
•Profilere vannområdet utad
oBruk av lokal/ regionalmedia ved aktuelle saker eller hendelser
oÅrlig intervju med NRK Østfold etter at årsrapport er publisert
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Prosjekter*
Prosjekt

Søknadssum

Søknadsinstans

Kommentar

Faggruppe

Treplanting langs
vassdrag

200 000,-

Statsforvalteren

Samarbeid
Vannteam Øst

Vannkvalitet/
Landbruk

Kartlegging av
edelkreps

100 000,-

Statsforvalteren

Vannkvalitet

Restaurering av
sjøørretbekker

730 000,-

Miljødirektoratet
og Viken
fylkeskommune

Samarbeid med
Vannkvalitet
NJFF-Ø,
Sjøørretriket,
Morsa og
Haldenvassdraget

Restaurering av
innlandsvassdrag

165 000,-

Miljødirektoratet

Samarbeid med
Vannkvalitet
NJFF-Ø, NJFF-Ak,
Morsa, Øyeren
og
Haldenvassdraget

Kartlegging av
fugl i Glomma

58 000,-

Statsforvalteren

Utføres av
Spikkeland/
Hardeng/ Haga
m.fl.

Vannkvalitet

Miljødirektoratet

Utføres av
stiftelsen Elv og
Hav

Vannkvalitet

Marine
700 000,restaureringstiltakOslofjorden

Pågående prosjekter:
• Treplanting langs vassdrag. Tildelt 400 000,- fra Mdir. Samarbeid Vannteam Øst.
Pågår ut 2022.
• Brandstorpbekken. Gjenstår 55 000,- i ubrukte midler. Bruk av disse besluttes ifm.
prosjekt- og grunneiermøte våren 2022.
• Utredning av (lokale) forskrifter for utslipp av båtseptik. Tildelt kr. 100 000,- fra Viken
fylkeskommune. Samarbeid med Haldenvassdraget og Morsa.
• Miljøråd i landbruket. 40 000,- i støtte fra Statsforvalteren til bruk i 2022.
Bidrag/ medvirkning i andre prosjekter:
• Økt oppslutning om fangdammer (eies av Nibio, løper til oktober 2023)
• Kartlegging av fysisk endrede jordbruksbekker (eies av Nibio, løper ut 2022)
• Water management in agriculture (eies av Nibio, søker Norges forskningsråd 2022)
* Prosjektene dekkes av midler fra ulike søknadsordninger og det tas forbehold om tildeling
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Budsjett
Inntekter:
Kommunal andel
Viken fylkeskommune
Statlige midler
Sum
Utgifter:
Lønn og adm kost
Telefoni, lisenser, utstyr, annet
Drift nettsider
Reiser
Møter og bevertning- fag og VOU
Konsulentarbeid/ utredninger/ bistand div.
Miljøråd i landbruket
Seminarer/ webinarer (egne)
Kurs
Søknadsmidler "Barn og unge"
Sum
Resultat
Overføres/ disponeres fond
Overvåking
Inntekter
Overvåkingsmidler fra Statsforvalteren
Sum
Utgifter
Overvåking elver og bekker
Overvåking innsjøer
Overvåking kyst
Overvåking miljøgifter
Årsrapport
Feltarbeid
Sum
Resultat
Overføres/ disponeres fond

Budsjett
2022
1 144 000
250 000
240 000
1 634 000
1 120 000
35 000
20 000
30 000
50 000
100 000
100 000
50 000
20 000
50 000
1 575 000
59 000
-59 000

545 000
545 000
500 000
310 000
80 000
150 000
30 000
80 000
1 150 000
-605 000
605 000

Kommentarer:
Drift:
Kommunal andel er beregnet ut fra vedtatt finansieringsmodell. Fylkeskommunale midler er
estimert ut fra ny fordelingsnøkkel. Statlige midler er budsjettert med iht. ny fordelingsnøkkel
fastsatt i 2021. Postene knyttet til reiser, møter og bevertning økes noe da det forventes flere
fysiske møter i år enn foregående år. Drift ligger an til et overskudd på ca. 60 000,- kr.
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Overvåking:
Budsjettet er basert på 20 bekkestasjoner og 8 innsjøstasjoner. Det er beregnet større utgifter
til overvåking enn det som kommer inn som øremerkede midler fra Statsforvalteren, derav et
underskudd beregnet til kr 600 000. Dette er en økning på 150 000 fra 2021, da det er ønskelig
å overvåke noen stasjoner for miljøgifter. Underskudd i overvåkingsbudsjett dekkes av fondet,
da det i tidligere år har vært brukt mindre midler på overvåking. Overvåkingsbudsjettet for
vannområdet er på nivå med andre vannområder det er naturlig å sammenlikne seg med.
Driftsfondets utgående balanse pr. 31.12.2021 er på kr. 2 986 825.
Bruk av fond avhenger av det som brukes på overvåking i forhold til det som kommer inn av
øremerkede midler fra Statsforvalteren.
Fondets størrelse tilsier at det ikke er grunn til å øke den totale kommuneandelen av
driftsinntektene nå. Dette ble også diskutert i forbindelse med vedtak av ny finansieringsmodell
sommeren 2019.
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Møteplan 2022
Vannområdeutvalget
Dato
20. april

Tema

13. juni

Status overvåkingsresultater 2021

Godkjenne Årsplan 2022 og Årsrapport 2021

Høstmøte- dato avklares i
sommermøte

Befaring
Planer og budsjett 2023
Øvrige tema avklares nærmere

Faggruppe vannkvalitet og vassdragsbruk
Dato
28. april

Tema
Status overvåkingsresultater 2021
Fastsette overvåkingsprogram 2022

Juni

Felles fagmøte
Inkl. befaring?

1. november

Status prosjekter
Øvrige tema avklares nærmere

Faggruppe landbruk
Dato
21. april

Tema
Høring regionale miljøkrav
Høring RMP- instruks

Juni

RMP- tall 2021
Felles fagmøte
Inkl. befaring?

18. oktober

Avrenning fjørfebesetninger
Øvrige tema avklares nærmere
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Faggruppe avløp
Dato
4. mai

Tema
Felles avløpsmøte med de andre vannområdene i Vannteam
Øst.
Tema: Spredt avløp

Juni

Felles fagmøte

25. oktober

Inkl. befaring?
Kommunalt avløp
Øvrige tema fastsettes nærmere
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