
Hei, 

Du inviteres til å delta på følgende spørreundersøkelse:  

 

Vannforvaltningen i Sør- og Midt-Troms 7: Frivillige lage og foreninger 

 

Du svarer ved å følge denne lenken: 

https://forms.gle/taNhP2ncPdZhcyZ77 

 

Svarfrist er fredag 30. april 

 

Denne spørreundersøkelsen har som formål å gi privatpersoner, frivillige organisasjoner, 

grunneierlag, elveeierlag og alle andre som har brukerinteresser knyttet til en eller flere 

vannforekomster i Sør- og Midt-Troms en mulighet til å gi tilbakemeldinger til aktørene innenfor den 

offentlige vannforvaltningen.  

 

På forhånd, tusen takk for din deltagelse.  

Har du flere spørsmål knyttet til undersøkelsen, ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede.  

Med vennlig hilsen 

 

    

             Therese Smelror Løkken   

             Vannområdekoordinator Sør- og Midt-Troms 

             Plan og utvikling 

             Mobil 45374083 

             www.senja.kommune.no 

  

https://forms.gle/taNhP2ncPdZhcyZ77
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.senja.kommune.no%2F&data=04%7C01%7Ctherese.smelror.lokken%40senja.kommune.no%7Ca67312ed639749f248be08d8fe50ee4c%7C9c872feca78a426f83a8068df24aee04%7C0%7C0%7C637538970840334834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fQatYT1LiZwrffvQOmHZORMz%2BUq5M8tgon0%2FubKrS%2FE%3D&reserved=0


Nedenfor finner du mer informasjon om undersøkelsen: 

Hva er formålet med spørreundersøkelsene? 

Denne spørreundersøkelsen har som formål å gi privatpersoner, frivillige organisasjoner, 

grunneierlag, elveeierlag og alle andre som har brukerinteresser knyttet til en eller flere 

vannforekomster i Sør- og Midt-Troms en mulighet til å gi tilbakemeldinger til aktørene innenfor den 

offentlige vannforvaltningen. Det spørres om kjennskap til offentlig vannforvaltning, kjennskap til 

nettsider innenfor vannforvaltningen, og om miljøpåvirkninger i vannforekomster i Sør- og Midt- 

Troms. Med Sør- og Midt-Troms menes kommunene Dyrøy, Sørreisa, Senja, Balsfjord, Bardu, Målselv, 

Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Tjeldsund.   

 

Hvem er avsender av undersøkelsen? 

Avsender er vannområdekoordinator i Sør – og Midt- Troms. En vannområdekoordinator er i 

hovedsak pådriver for at kommunene jobber etter vannforskriften og er et bindeledd 

interkommunalt, mot andre sektormyndigheter som NVE, Miljødirektoratet, fylkeskommunen og 

Miljødirektoratet og mot grasrota (frivillige lag og foreninger som Jeger- og Fiskerforbundet, 

Naturvernforbundet, idrettslag og andre).  

 

Hva skjer med informasjonen? 

Det vil bli utarbeidet en rapport som vil deles med medlemmene i vannområdeutvalget og med 

fylkeskommunen. Rapporten kan også sendes på epost ved forespørsel. Kontakt da 

therese.smelror.lokken@senja.kommune.no eller FNF v/ Christine Myrseth.  Informasjonen vil også 

brukes i arbeidet med det lokale tiltaksprogrammet for vannforvaltningen. De lokale 

tiltaksprogrammene er et vedlegg til regionalt vannforvaltningsplan, som er offentlig tilgjengelig på 

blant annet www.vannportalen.no.  

 

Personvern 

Det er selvfølgelig frivillig å delta i undersøkelsen. Undersøkelsene er i utgangspunktet anonyme, 

men det vil komme frem hvilken kommune (og eventuelt organisasjon) den enkelte respondenten 

kommer fra. Oppgi ikke informasjon som er konfidensiell.  

 

Svarfrist 

Svarfrist for spørreundersøkelsen er fredag 30. april. Svar som eventuelt sendes inn etter denne 

datoen vil ikke bli tatt med i sluttrapport eller lokalt vannforvaltningsprogram.  

 

Denne spørreundersøkelsen er en del av en serie spørreundersøkelser om status for 

vannforvaltningen i de tre vannområdene i Sør- og Midt- Troms; Senja vannområde, Bardu-Målselv 

vannområde og Harstad-Salangen vannområde. De seks første delene er sendt ut til kommunalt 

ansatte i Sør – og Midt- Troms, mens del syv har frivillige lag, foreninger, grunneierlag, elveeierlag og 
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andre som har brukerinteresser knyttet til vannforekomster. De enkelte spørreundersøkelsene er 

beskrevet nedenfor.   

1 Verktøy i vannforvaltningen: Denne handler om kjennskap til – og bruk av – verktøy innen 

vannforvaltningen (vannområdeutvalget, vann-nett, vannportalen.no og vannforskriften). Målgruppa 

her er alle som jobber med saksbehandling og (areal)planlegging i knyttet til vannforekomster 

kommunen.  

2 Drikkevann: Denne omhandler status, utførte og planlagte tiltak, kunnskapsgrunnlag og kostnader 

knyttet til drikkevann. Målgruppa her er alle i kommunen som jobber med drikkevann.  

3 Avløp og avløpshåndtering: Denne undersøkelsen er todelt, og det spørres om kommunale avløp 

og spredte avløp. Målgruppa her er alle i kommunen som jobber med vann & avløp, spredte avløp, 

miljøkonsulenter mm. 

4 Landbruk og reindrift: Denne omhandler miljøutfordringer knyttet til jordbruk, skogbruk og 

reindrift i vannforekomster. Målgruppa her er alle i kommunen som jobber med landbruk og 

eventuelt reindrift. 

5 Forurensning: Målgruppa her er alle i kommunen som jobber opp mot forurensning, herunder lokal 

forurensning (og beredskap mot akutt forurensning), søppeldeponier (og «villfyllinger»), nedlagte 

avfallsfyllinger og marin forsøpling («havplast»).  

6 Klimatilpasninger: Målgruppa her er alle i kommunen som jobber med klimatilpasning og 

klimaplan, men også andre saksbehandlere og (areal)planleggere som har med vannforekomster å 

gjøre inviteres til å svare.   

7 Frivillige lag og foreninger: Denne undersøkelsen er ikke først og fremst rettet mot kommunalt 

ansatte. Målgruppa her er medlemmer av alle frivillige lag og foreninger som har brukerinteresser 

knyttet til vannforekomster. Eksempler på dette er Jeger- og Fiskeforeninger, speiderforeninger, 

idrettslag og Naturvernforbundet. Også  

 

 


