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INVITASJON TIL MEDVIRKNING I VANNOMRÅDE
ALTAVASSDRAGET/LOPPA/STJERNØYA

Bakgrunn for denne invitasjonen
Det er et mål om at alt vann i Norge skal ha et godt vannmiljø innen 2021. Dette er et mål vi
har forpliktet oss til gjennom den norske vannforskriften som kom i 2007. Målet gjelder for
alt vann fra fjell til fjord: Bekker, elver, innsjøer, grunnvann og sjøvann.
Altavassdraget/Loppa/Stjernøya er en av ti vannområder i Finnmark hvor det jobbes med å få
oversikt over miljøstatusen til vannet, hvilke utfordringer vi må fokusere på for å unngå
forringelse av vannmiljøet og hvilke utfordringer som må prioriteres for å nå målet om et
godt vannmiljø.
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Vannområdet omfatter arealer i kommunene Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik, samt
mindre deler av Nordreisa og Kvænangen. Avgrensningen følger først og fremst
nedbørsfeltet til Alta-Kautokeino vassdraget. Østsiden av Altafjorden og de østligste delene
av Kautokeino kommune inngår derfor ikke i vannområdet.

Planer for å oppnå bedre vannmiljø
Det arbeides nå mot en vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Finnmark. Disse planene
skal ut på høring 1.juni 2014 og opp til politisk behandling i fylkestinget i 2015.
Forvaltningsplanen skal gi en oversikt over tilstand, påvirkninger og risiko for vannmiljøet,
hvilke miljømål som er fastsatt og hvilken overvåking som er nødvendig. Tiltaksprogrammet
skal gi en oversikt over hvilke tiltak som er igangsatt og hvilke nye tiltak som er nødvendig
for å beskytte og forbedre vannmiljøet. Bidrag om tilstandene i vann og forslag til tiltak som
må iverksettes for å bedre vannmiljøet lokalt, skal inn i den regionale planen.
Arbeidet med å peke ut de viktigste utfordringene vi må fokusere på for å hindre forringelse
av vannmiljøet og hvilke utfordringer vi skal prioritere for å oppnå et bedre vannmiljø starter
nå. Dokumentet ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål” er en stasjon på veien mot
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Dokumentet skal ut på høring 1. juli 2012.
For å komme dit trenger vi all lokal kunnskap om vannmiljøet og gode innspill til hvordan vi
best kan få et bedre vannmiljø. Interesseorganisasjoner bør delta tidlig i prosessen med
innspill til hva de mener bør være miljømålene og hvilke miljøtiltak som skal iverksettes for
å nå målene.
Finnmark Fylkeskommune har ansvaret for planprosessen i arbeidet med
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, mens Fylkesmannen i Finnmark har ansvaret
for de faglige utredningene som skal ligge til grunn for planene.

Organisering av arbeidet vannområdet
I hvert vannområde er det satt ned et vannområdeutvalg bestående av representanter fra
kommuner og sektormyndigheter i vannområdet. I vannområdeutvalget for
Altavassdraget/Loppa/Stjernøya sitter én representant fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrasjonen i Alta kommune
Administrasjonen i Kautokeino kommune
Administrasjonen i Loppa kommune
Fylkesmannen i Finnmark (det miljøfaglige ansvaret)
Finnmark fylkeskommune (ansvar for planprosessen)
Statens Vegvesen
Norges vassdrags- og energidirektorat - region Nord
Mattilsynet
Kystverket
Fiskeridirektoratet

Også lag/foreninger med interesse for vann og næringsaktører har muligheten til å sitte i
vannområdeutvalget.
Vannområdeutvalget er et organ som skal samordne og sikre enighet omkring det faglige
arbeidet i vannområdet. Det vil bli holdt 1-2 møter i vannområdeutvalget per år. Møtene vil i
hovedsak foregå på dagtid.
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Første møte i vannområdeutvalget for Altavassdraget/Loppa/Stjernøya er 7. februar 2012
På dette møtet vil det bli satt ned et arbeidsutvalg som møtes om lag 2-4 ganger i året.
Arbeidsutvalget skal sikre fremdriften i prosjektet og utarbeide dokumentet ”vesentlige
vannforvaltningsspørsmål” og utkast til den lokale delen av forvaltningsplanen og
tiltaksprogrammet Arbeidsutvalget skal bestå av administrative representanter fra
kommunene Alta, Kautokeino og Loppa samt representanter for lokale organisasjoner og
andre interessenter. Møtene kan legges til kveldstid.
Det vil etter hvert også vurderes behovet for å sette ned egne temagrupper som skal jobbe
med ulike typer påvirkninger eller problemområder (eksempelvis Tverrelva).

Vil ditt lag/forening være med å medvirke i arbeidet for et bedre
vannmiljø?
Det er et ønske om at lokale lag og foreninger med interesse for vann i sitt nærmiljø bidrar i
arbeidet for et bedre vannmiljø. Frivillige har muligheten til å bidra enten ved å sitte i
vannområdeutvalg og/eller arbeidsutvalg eller komme med innspill under høringer av
dokumentene og planene.
Kanskje har nettopp dere kunnskaper om et vann eller en elv med miljømessige utfordringer
og et ønske om å i fremtiden trygt kunne fiske eller bade i det?

Ditt lag/forening inviteres herved til å medvirke i vannområdearbeidet for
Altavassdraget/Loppa/Stjernøya.
Dersom dere ønsker å delta i vannområdeutvalget er påmeldingsfristen 31.januar 2012.
Dersom dere ønsker å delta i et arbeidsutvalg ber vi om tilbakemelding om det innen
7.februar 2012.
Ta kontakt med prosjektleder Ragnhild Willersrud på tlf. 932 07 035 eller på e-post
ragw@alta.kommune.no

For spørsmål om arbeidet i vannområdet eller innspill om medvirkning eller vannmiljø, ta
kontakt med prosjektleder. Informasjon om arbeidet i vannområdet vil legges ut på nettsiden
vannportalen: http://www.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=68462

Med hilsen

Ragnhild Willersrud
Spesialrådgiver - forurensning
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