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Fylkeskommunen som vannmyndighet

� Vannregionmyndigheten (ØFK) skal koordinere regionen

� Hver fylkeskommune er prosessmyndighet i sitt fylke

� Fylkesmannen er faglig vannmyndighet

� AFK har prosessansvar for 5 vannområder (VO):
� VO Pura

� VO Indre Oslofjord Vest

� VO Øyeren (med Glomma i Akershus)

� VO Leira-Nitelva

� VO Hurdalsvassdraget (med Vorma)

� I tillegg deltar AFK i 4 VO med areal i Akershus, viktigst er:
� VO Haldenvassdraget (øvre del av vassdr. ligger i Aurskog-Høland)

� VO Morsa (Hølenvassdraget  og del av Hobølvassdr.  ligger i Follo)



Fra vannforskriftens 1. til 2. planperiode

� AFK og VRM er talerør overfor statlige myndigheter

� Møte med MD v/statssekretær 20. juni i år

� AFK skal bidra til at gjennomføringen i VO skjer i tide og 
med god forankring

� For Pura betyr det:
� at tiltaksgjennomføring i pl.periode 1 skjer tidsnok til at målene kan 

nås i tide; dette krever prioritering av tiltak

� at handlingsplanene gjennomføres og rulleres med realisme

� at revisjon av tiltaksanalyse og -program for pl.periode 2 gjennom-
føres slik at disse kan bidra til ny forvaltningsplan (2015)

� at opprinnelig og nytt tiltaksprogram er forstått og godtatt av 
kommunene (admin. & politisk), interessegrupper og befolkning



Fra Tiltaksprogram til Handlingsprogram

� Forvaltn.plan-vedtaket forutsetter årlige handlingsprogram 
basert på tiltaksprogrammet som følger forvaltn.planen

� Handlingsprogrammet for 2011 er det aller første

� Her har Pura VO planlagt tiltak innen:
� Jordbruk – 11 tiltak, hvorav 5 vil gi direkte red. fosfor-utslipp 

� Avløp – 3 tiltak, hvorav 2 vil gi direkte red. fosfor-utslipp 

� Overvåkning – 1 tiltak

� De fleste Pura-tiltak baseres på landbruksstøtte (RMP+SMIL), 
dvs. resultatet av de årlige jordbruksforhandlingene



VO-handlingsplanen: gj.føring og rullering

� VO-handlingsplanene er grunnlaget for VR-handlingsprogram

� Realistisk handlingsplan – også mht. statlige tilskudd

� 2011-erfaringene er basis for neste års handlingsplan:

� Avgjørende med god rapportering for å vurdere nødvendige 
prioriteringer, kapasitet og effekt av gjennomførte aktiviteter

� Rapporteringen gir viktige signal til AFK og FMOA

� VRM +FK arbeider nå med ny rapporteringsmal for 2011 

� relevant og forenklet

� avstemt mot handlingsprogrammets struktur



AFK vil bidra til god gjennomføring i Pura VO

� Pura har for 2011 søkt  AFK om 100.000 kr i støtte til 2 tiltak

� Pura vil få minst 100 000 kroner fra AFK i 2011, fordelt på:

1. Ikke øremerket tilskudd med 75 000 kroner

2. Tiltaksmidler etter behov, prioritert etter:

– Forankring: Informasjon & dialog (befolkning, interessegrupper, 
forvaltning)

– Kunnskapsbygging relatert til kommunikasjon 

– Faglig utviklingsarbeid og dokumentasjon



AFK styrker kapasitet og kompetanse

� AFK øker ressursbruk relatert til vannforskriften i 2011-2012

� For 2012 øker budsjettet til nesten 2,2 mill kroner

� Ny, fast stilling fra 2011: Vannforvaltning +fiske-/viltforvaltning

� Ph.D. Anja Celine Winger tiltrådte 1. august

– Anja er ferskvannsøkolog med fiskesykdommer som spesialfelt

� Anjas primæroppgave vil være oppfølging av vannforskriften


