Sammen for vannet
Høringsdokument 2:

Hovedutfordringer
i vannregion Glomma 2022-2027
og

Hovedutfordringer
i de norske delene av vannregion Västerhavet
2022-2027

Skjema for høringsinnspill
Du kan bruke dette skjemaet til å gi innspill til hovedutfordringsdokumentet. Innspillene
vil hjelpe oss med å legge en god plan for å hente kunnskap om ditt lokale vannmiljø og
utarbeide en god forvaltningsplan. Alle innspill er viktige! Vi foretrekker innspill på epost. Det er allikevel anledning til å sende innspill per post. Se adresser nedenfor.

Frist for høringsinnspill: 30. juni 2019
Send innspill til:

Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma
Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 Sarpsborg

e-post: postmottak@ostfoldfk.no

Hovedutfordringer i vannregion Glomma og i de norske delene av vannregion Västerhavet - planperioden 2022-2027

Skjema for høringsinnspill - hovedutfordringer
Navn:
Organisasjon/sektormyndighet
(om relevant):
Adresse:

E-post:
Telefon:
Dato:

Vi ønsker særlig svar på følgende spørsmål:


Er miljøtilstanden og påvirkningene riktig beskrevet? Finnes det data hos
sektormyndigheter eller lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til bedre
beskrivelse?

TIPS. Miljøtilstanden er omtalt i kapittel 3. Påvirkninger er omtalt i kapittel 4.

 Er alle interesser av betydning ivaretatt? Er det interesser av betydning som ikke omtales?
TIPS. Viktige brukerinteresser er omtalt i punkt 5.3.

 Har du eller din organisasjon/bedrift/myndighet innspill til prioriteringer eller andre momenter
til det videre planarbeidet?
TIPS. Videre arbeid med regional vannforvaltingsplan og tiltaksprogram er omtalt i kapittel 7.

Hovedutfordringer i vannregion Glomma og i de norske delene av vannregion Västerhavet - planperioden 2022-2027

 Er nødvendige virkemidlene på plass for å gjennomføre de tiltakene det er behov for?
TIPS. I Kap. 4.5 kan du lese om overordnede utfordringer for arbeidet i vannregionen.



Har dere andre kommentarer og innspill

TIPS. Her kan dere for eksempel gi tilbakemelding på det dere mener er bra med dokumentet,
og det som ikke er så bra. Kom gjerne med konkrete forslag til forbedringer.

Hovedutfordringer i vannområdene


Det er utarbeidet hovedutfordringsdokumenter for alle vannområdene i
vannregionen. Disse dokumentene inngår også i høringen. De lokale dokumentene
går mer i detalj med å beskrive miljøtilstand, påvirkninger, brukerinteresser,
tiltaksgjennomføring m.m. Dersom du har kommentarer til innholdet i
dokumentene for vannområdene ber vi om at du skriver det inn her:

TIPS. Her kan dere for eksempel gi tilbakemelding på det dere mener er bra med dokumentene,
og det som ikke er så bra. Kom gjerne med konkrete forslag til forbedringer. NB! Angi hvilke
vannområder kommentarene gjelder for.

Vannområde …………………….

Vannområde……………………….

