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OPPSUMMERING AV 2018 – HVA HAR VI FÅTT TIL? 

I 2018 kom vi endelig i gang med vannforvaltningsarbeidet i vannområdene 

«Laksefjorden & Nordkinnhalvøya», «Lakselvvassdraget & 

Porsangerfjorden» og «Måsøy og Magerøya», noe som har vært savnet av 

mange i lang tid.  

Vi har fått på plass et vannområdeutvalg, med en styringsgruppe og en 

referansegruppe. Å ha dette på plass kommer til å være en stor hjelp når vi 

neste år skal begynne å jobbe med prioritering og gjennomføring av tiltak. I 

løpet av desember har vi også fått med FeFo, Lakselv Grunneierforening og 

Sjøsamisk Kompetansesenter på laget, som kommer til å bli viktige 

bidragsytere videre i arbeidet. Det er veldig ønskelig å få med flere lag og 

foreninger, særlig for å representere andre kommuner enn Porsanger. 

I tillegg til et felles oppstartsmøte i oktober, har det også vært gode møter 

med administrasjonen i flere av kommunene. Her har vi diskutert 

forventninger til prosjektet, hva som er viktig for de ulike kommunene og 

hva vi skal prioritere å jobbe med videre.   

Det er veldig gøy å bli møtt med så mye engasjement, og at så mange vil 

være med å bidra i det jeg er sikker på at kommer til å bli et veldig 

spennende prosjekt de neste årene.  

HVA VIL VI FÅ TIL I 2019? 

Rett over nyttår kommer det to viktige frister:  

15.januar er fristen for å søke tilskuddsmidler til vannmiljøtiltak fra 

Miljødirektoratet. Tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale 

vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltakssprogram, og prosjekt som har 

overføringsverdi til andre vannområder, vil bli høyt prioritert. 

Vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekt, kommuner, 
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forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og private aktører har mulighet 

til å søke midler. Les mer om ordningen her.  

18.januar er firsten for å sende inn Hovedutfordringer fra vannområdene. 

Dokumentet blir basert på en mal fra Miljødirektoratet, og det meste av data 

hentes ut fra Vann-Nett. Det er øsnkelig med innspill på brukerinteresser i de 

ulike vannområdene, altså hva som er viktig for de som bor ved og bruker 

vannet vårt. Fremtidig aktivitet og virksomhet som kan komme til å påvirke 

vannforekomstene  er også interessant.  

Videre i 2019 vil vi ha fokus på å få gjennomført tiltak for å bedre 

miljøtilstanden i vannet vårt, og jeg håper å få en travel feltsesong. Hvor mye vi 

får gjennomført vil avhenge av eventuelle tilskudd, og prioriteringene 

vannområdeutvalget gjør. Vårt fokus vil i hovedsak være på tiltak der 

kommunene er registrert som virkemiddeleier eller utførende sektor. Dette er 

for det meste tiltak som dreier seg om oppgradering av avløpsnett og 

ledningsnett, og kartlegging av avrenning. 

Vi vil også jobbe for å få arrangert informasjonsmøter og seminarer om 

aktuelle temaer og problemstillinger for vannområdet. Hvis du har forslag til 

temaer vi burde ta opp, hører vi gjerne fra deg. 

HVORDAN KAN DU BIDRA? 

Som nevnt er vannområdeutvalget og referansegruppen vår i vekst, noe som er 

veldig gøy. Hvis du er med i, eller vet om, en organisasjon eller forening som 

kunne tenke seg å delta i vannområdearbeidet, i liten eller stor grad, er det 

bare å ta kontakt! For å få en mest mulig helhetlig forvaltning av vannet vårt, er 

vi avhengig av forskjellige synspunkter, erfaringer og kunnskap. 

For å forenkle medvirkningsprosessen og å lettere nå ut med informasjon til 

flere, er det også planer om å opprette en facebook-side for Vannområde Midt-

Finnmark. Denne vil forhåpentligvis være klar tidlig på nyåret. 

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en god jul 

og et godt nytt år.  
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http://www.vannportalen.no/nyheter/2018/okt---des/na-kan-du-soke-pa-tilskudd-til-vannmiljotiltak--generell-vannforvaltning/?id=77238

