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Avdelingens virksomhet i 1994 er gjennomført i hovedtrekk i samsvar med 
virksomhetsplanen. Arsrapporten omfatter en ressursoversikt for medgåtte 
ukeverk og prosjektmidler, inndelt i samsvar med innsatsområdene i 
virksomhetsplanen for 1994. Sammendraget er derimot inndelt i samsvar med 
de nye resultatområdene som skal gjelde fra og med 1995. 

Miljøvernavdelingen har 15,5 faste stillinger, fordelt med fylkesmiljøvernsjef, 7 
på vannmiljøseksjonen, 5 på landmiljøseksjonen og 2,5 på administrasjon. I 
tillegg har 1 engasjementsstilling på avfall (PAG) og 1 på rovvilt vært tilknyttet 
avdelingen i 1994. 



Fylkesmannen i Hedmark 
MiUØverni'lvdel i ri [~en 

Sammendrag 

Arsrapport 1994 

O. Oversikt over kostnader/brukte bevilgninger 

Bevilgning 

Resultatområde Plan Res. 

01 Områdeforvaltning 1.390 1.122 
02 Artsforvaltning 5.167 4.897 
05 Kulturmiljøer og kulturlandskap O O 
07 Langtransp. luftforurensninger O O 
08 Overgjødsling 558 285 
09 Helse- og miljøfarlige stoffer 20 15 
10 Akutte olje- og kjemikalieutslipp O O 
11 Avfall og gjenvinning 50 197 
12 Miljøvennlige byer og tettsteder O O 
13 Friluftsliv 890 1.089 
14 Forvaltning av nordområdene O O 
15 Regional planlegging O O 
18 Forskning og informasjon 250 505 
19 Administrasjon - -
Sum 8.325 8.110 

1. Områdeforvaltning 

Vern 

Utkast til forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark er utarbeidet. Utkast til 
forvaltningsplan for Akersvika er på det nærmeste ferdigstilt. Arbeidet med 
opprettelse av Forelhogna nasjonalpark er kommet godt i gang, men har vært mer 
ressurskrevende enn planlagt. Det er opprettet referansegrupper i hver av 
kommunene og gjennomført to møter og en todagers befaring med hver av disse. 
Det tas sikte på at det skal kunne sendes et verneforslag på lokal høringsrunde 
sommeren 1995. 
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Det er gjennomført avsluttende befaringer i områdene som inngår i verneplanene for 
myr og edellauvskog med sikte på at disse kan avsluttes fra fylkesmannens side i 
1995. Dette arbeidet har vist seg å være mer ressurskrevende enn antatt. Arbeidet 
med sikte på utvidelse av Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker har måttet utstå. 
Av kapasitetsmessige årsaker har en heller ikke fått gjennomført de ønskede 
registreringene i de opprettede barskog reservatene. 



Fylkesmannen i Hedmarl, 
MiUøvem,3vr/c;,lingen 

Forvaltning 

Arsrapport 1994 

Det er gjennomført grensemerking i de fleste naturreservatene som ble opprettet i 
1993 i barskog planen for Øst-Norge. Oppsyn er etablert i 69 av de 71 
verneområdene som er opprettet i Hedmark. Det er gitt nødvendig bistand til 
regjeringsadvokatens kommisjonær, erstatningsregisteret er holdt ajour og 78 
dispensasjonssaker er behandlet. 

Naturinngrep 
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Prosjektet "Artsmangfold i skogbruket" er satt i gang med Gjøvik ingeniørhøyskole 
som konsulent istedenfor å bruke et engasjement på 23 ukeverk som planlagt til 
dette oppdraget. Fylkesmannen har deltatt på en rekke kurs, møter og befaringer 
sammen med skogeiere og skogetaten i forbindelse med planer om skogsveger og 
tilplanting og i forbindelse med truede arter. Delegering av myndighet til kommunene 
i løpet av 1994 i forbindelse med planlegging av skogsveger har medført noe mindre 
ressursforbruk enn planlagt på dette feltet. Det er behandlet søknader om sprøyting 
av 33 skogteiger mot 38 i 1993. 

Løpende arbeid med veg- og kraftlinjesaker er utført etter planen. 

Vassdragsforvaltning 

Det er i 1994 utarbeidet en informasjonsbrosjyre om vernede vassdrag i fylket. 

På oppdrag fra Miljøverndepartementet er det utarbeidet en oppslagsbok om 
utnyttelsen av vannkraftressursene i Hedmark med beskrivelse av samtlige kraftverk, 
magasiner, overføringer, Samlet Plan - prosjekter og vernede vassdrag. Det er 
videre utarbeidet et nytt fylkeskart hvor de ulike objektene er tegnet inn. 

Det er utarbeidet vassdragsrapporter for prosjektene Riva og Røgden i tilknytning til 
Samlet plan. 

Innsatsen i tilknytning til ulike vannbruksplaner har vært stor i 1994, særlig i forhold til 
fylkesdelplanen for Femund-lTrysilvassdraget. 

Motorferdsel 

Arbeidet med saker etter motorferdselloven har vært noe mer arbeidskrevende enn 
forutsatt til tross for at det ikke har vært noen spesiell satsing på dette feltet. Behovet 
for informasjon om lovens og de tilhørende forskriftenes bestemmelser hos 
enkeltpersoner, men spesielt hos kommunene, synes fortsatt å være stort. 



Fylkesmannen i Hedmark 
Milj'verm i vr!G.lin{ten 

2. Artsforvaltning 

Vilt 

Arsrapport 1994 

Elgforvaltning er en ressurskrevende oppgave i Hedmark, og har vært mer 
tidkrevende enn planlagt. I 1994 ble det felt 6.083 elg, bare 78 % av kvoten. Dette 
indikerer en vesentlig nedgang i bestanden. A tilpasse avskytingen slik at en stabil 
vinterstamme kan opprettholdes er en vanskelig og omfattende oppgave. 

Arbeidet med revisjon av bestemmelsene for hjortejakt er i gang. 

Arbeidet med en plan for overvåking av truede arter i Hedmark er utsatt til 1995 på 
grunn av manglende kapasitet. 

Rovvilt 
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Innenfor rovviltforvaltningen er arbeid med forebyggende tiltak og 
skadedokumentasjon gjennomført som planlagt, men med noe større ressursbruk 
enn forutsatt. Erstatningsoppgjøret for over 410 søkere med skader oppstått i 1994 
er gjennomført, selv om mer enn halvdelen av søkerne ikke får erstatningen utbetalt i 
1995 på grunn av manglende bevilgninger. En omfattende klagebehandling etter 
skadeårene 1992 og 1993 er avsluttet med unntak av 2 søknader fra 1993 som 
fortsatt er til behandling. Arbeidet med en forvaltningsplan for rovdyr er satt i gang. 

Det er gjennomført en bestandsregistrering av gaupe. Kvotejakt på gaupe ble tillatt 
og gjenomført som planlagt. Overvåking av den svensk-norske ulvestammen og av 
jerv i Rondaneregionen ble gjennomført som planlagt. Det ble på grunn av 
manglende bevilgninger ikke utført bestandsregistreringer av bjørn og kongeørn. 

Fisk 
Hovedpunkter: 
• Forslag til kultiveringsplan for fisk i Hedmark er ferdig og sendt på høring. 
• Ny kalkingsplan er nær avslutning. 
• Kalkingsplan for grensevassdragene er nær avslutning 
• Kalkingsprosjekt i Flagstadelva (<<storprosjekt») er igangsatt. 
• Alle kommersielle fiskeoppdrettsanlegg er ferdig konsesjonsbehandlet 
• Forslag til nye fiskeforskrifter for Mjøsa er ute til høring 
• Arbeidet med reetablering av pestrammede krepsebestander er videreført 
• To nye sikringslokaliteter for kreps er etablert 
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5. Kulturmiljøer og kulturlandskap 
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Hedmarks del av den nasjonale registreringen av verdifulle kulturlandskap er 
avsluttet og presentert i rapportform. Avdelingen har deltatt i samarbeidsgruppen for 
kulturlandskap. 

8. Overgjødsling og utslipp av organiske stoffer 

Kommunale utslipp 

Egen fylkesrapport og rapport til SSB er utarbeidet basert på kommunenes 
årsrapporter omfattende kommunal avløps- og slambehandling og separate 
avløpsanlegg. 

Det er avholdt møte med hver enkelt kommune om status på avløpssektoren i 
forhold til utslippstillatelsens krav og status for utarbeidelse av internkontrollsystem. 

Gjennomføringstakten for pålagte tiltak har vært noe varierende fra kommune til 
kommune. Den politiske viljen til å fastsette et tilstrekkelig høyt avgiftsnivå for å nå 
målsettingene er ikke til stede overalt. 

Samtlige kommuner fikk ny utslippstillatelse i 1993 der mange relativt omfattende 
tiltak fikk relativt korte frister for gjennomføring. Fristoverskridelser har av den grunn 
hittil vært noe mykt håndhevet. Generelt er manglende oversikt over ledningsnettets 
funksjon og dårlig dokumentasjon av overløpsutslipp og spillvannsutslipp via 
overvannsledninger gjennomgående problemstillinger. 

De nye utslippstillatelsene ble gitt en varighet på ca. 5 år, i påvente av at kommunale 
hovedplaner for avløp i kombinasjon med bl.a. internkontroll kan danne grunnlag for 
nye og enklere utslippstillatelser. Arbeidet med hovedplaner for avløp er kommet i 
gang i mange kommuner. Miljøvernavdelingen har fulgt opp dette bl.a. med en 
konferanse for kommunene, og har bidratt i møter og kontakter med kommunene, 
men arbeidet har kommet senere i gang enn forutsatt på grunn av at mange 
kommuner avventet tildeling av tilskuddsmidler. 

Kommunene er pålagt å ha operative internkontrollsystemer i løpet av 1995 for ytre 
miljø. 

Det er gjennomført systemrevisjon i Nord-Odal kommune i samarbeid med 
Arbeidstilsynet. Revisjoner som var planlagt i en annen kommune ble utsatt til 1995 
pga. at kommunens internkontrollsystem ikke er operativt. Planlagt revisjon ved 
næringsmiddelindustribedrift er utsatt til 1995 med tanke på samordning med 
Industrivernet i tillegg til Arbeidstilsynet. 
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Arsrapporter fra alle delegerte næringsmiddelindustribedrifter er behandlet. Det er 
gjennomført inspeksjoner ved 4 av disse, hvor av 3 av dem skal utarbeide søknad 
om ny utslippstillatelse før 01.01.95. 

Landbruk 
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Forskriftskontrollen er gjennomført som planlagt. Flyovervåkning av gjødselspredning 
på snødekt mark ble avlyst på grunn av problemer med å få tak i fly. 

9. Helse og miljøfarlige stoffer 

Undersøkelse av evt. rester av plantevernmidler i Finsalbekken er gjennomført. 

12. Miljøvennlige byer og tettsteder 

Avdelingen har deltatt i prosesser og gjennom behandling av kommunale planer 
medvirket til å redusere miljøulempene som følge av transport. 

Det er gitt innsigelse til flere reguleringsplaner fordi hensynet til redusert 
vegtrafikkstøy ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planene. Dette har bedret kvaliteten på 
disse planene, og det synes også å ha ført til at miljøhensyn blir bedre ivaretatt i 
senere planer. 

13. Friluftsliv 

Handlingsplanen for friluftsliv er ferdigstilt med noe større ressursforbruk enn 
forutsatt. For øvrig er søknader om tilskott til sikring, planlegging og opparbeiding av 
friluftslivsområder og til miljølæretiltak behandlet etter direktoratets og 
departementets retningslinjer. På grunn av de endrede ordningene for 
sysselsettingstiltak, har miljøvernavdelingen ikke deltatt i prioriteringen av slike tiltak i 
1994. Det har vært et økende antall henvendelser om ulike sider ved 
allemannsretten. 

Prosjekt Pilegrimsleden er satt i gang. Det er etablert en kontaktgruppe på fylkesnivå 
med bred representasjon. Kommunene Rendalen, Ringsaker og Trysil har 
gjennomført planlegging av leden. 

Det er gjennomført en kartlegging av allmennhetens adgang til jakt og fiske i 
Hedmark, som nå er sluttført. 

15. Regional planlegging 

Det er i løpet av 1994 kommet inn 21 kommune- og kommunedelplaner og 103 
regulerings- og bebyggelsesplaner. Når det gjelder kommune(del)planene, er det 
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reist innsigelse i 1 sak, mens det er gitt fagmerknader i 9 saker. Til 2 saker hadde en 
ingen merknader, mens 9 saker, vesentlig kommunedelplaner for idrett og friluftsliv, 
ligger til behandling. Når det gjelder detaljplanene, er det reist innsigelse i 16 saker. 
Innsigelsene er begrunnet med støy (4), andre forurensningsforhold (3), 
friluftslivshensyn (3), naturvernhensyn (2) og flere miljøvernformål (4). 149 saker 
hadde en ingen merknader, mens en hadde fagmerknader i 29 saker. 9 saker ligger 
til behandling. 

Spesielt planarbeidet i forbindelse med forsvarets relokalisering i Amot og planene 
om et regionalt skytefelt i midtre deler av fylket har vært arbeidskrevende. 
Avdelingen har deltatt aktivt i fylkeskommunens IIPlanforumll

. Arbeidet med å 
utarbeide en oversikt over urørte områder i Hedmark er satt i gang. 

Det er lagt vekt på å få innarbeidet miljøtiltak i alle typer naturinngrepssaker slik at 
miljøulempene som følge av inngrepet blir så små som mulig. 

18. Forskning og informasjon 

Det ble nedlagt en betydelig ressursinnsats forut for den foreløpige åpningen av 
første del av Naturinformasjonssenteret i Elverum. 

19. Administrasjon 
Det er gått med noe mere tid enn planlagt til administrasjon og interne saker. Dette 
skyldes i hovedsak at oppfølgingen av VP, budsjett, regnskap og 
miljøvernavdelingen i omstilling har tatt lengre tid enn planlagt. Behovet for økning av 
kontorstaben fra 2 1/2 til 3 faste stillinger har blitt klart dokumentert gjennom året. 
Den økning vi fikk i flere faste stillingshjemler øker aktiviteten og forsterker behovet 
for å øke kontorstaben. 
Vi har gjennomført våre 3 forbedringspunkter i omstilling/utvikling med følgende 
resultat: 

A. Strukturere informasjon til omgivelsene, spesielt rovviltforvaltning 

Tiltakene er gjennomført med unntak av forvaltningsplanen som ikke er ferdig. 
Den vil foreligge som 1.versjon vinteren 95. 

Vi har redusert ressursbruken overfor media etter forutgående diskusjon og 
avtale 
om endring av rutiner, ferdig 1.06.94. Dette fungerer meget godt. 

Vi har også redusert tidsbruk på info overfor bufenæringen ved at næringa sjøl 
skulle ta ansvar om å videreføre info til sine medlemmer. Erfaringen viser at 
dersom roviltforvaltninga sjøl ikke stiller opp, kommer informasjonen ikke fram 
til bufeeier. Det oppfattes ellers meget negativt og unnvikende at FMVA ikke 
stiller opp i regionale/lokale møter. Det er et enormt behov for informasjon. 
Erfaringen fra 1993 viser at stor møtehyppighet ute i fylket har stor betydning 
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for forståelse og samarbeide. Med de ressurser vi rår over i dag er det 
utenkelig å dekke informasjonsbehovet om rovviltforvaltning. Resultatet av 
denne kjennsgjerning er at forvaltningen taper kampen. 
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B. Styring/samspill direktorater - FMVA. Kopling VP, budsjett, regnskap. 

MD/DN/SFT har rasjonalisert og forenklet fullmaktssystemet, 
rapporteringsrutiner og 
fordeling av midler gjennom budsjettdirektivet. Det må nødvendigvis ta noe tid 
før effekten slår til for fullt, men vi føler at prosessen har kommet svært langt i 
forhold til våre forventninger. Det er grunn til å jobbe videre med denne 
forbedring, spesielt koblingen VP mot budsjett. 

C. Organisasjon/ledelse i FMVA. Fordeling arbeidsoppgaver. 

De fleste tiltak var knyttet opp mot VP-prosessen og ble gjennomført siste 
kvartal.. 
At deler av VP-prosessen ble løftet mere opp på avdelingsnivå ga vel noe 
bedre forståelse og innsikt i betydningen av VP. Takket være tildeling av nye 
stillingshjemler har fordelingen av arbeidsoppgaver i VP-arbeidet gått bedre 
enn før. Det forventes nå ytterligere bedring i rutiner og bedre effekt ut av 
saksbehandlingen. 

Formelle prosjektstaber er i liten grad blitt utprøvd. 

Tema som foreløpig er aktuelle forbedringspunkter i 1995: 
- Rutiner/dokumentasjon for kvalitetssikring av ekstern myndighetsutøvelse 
- Sterkere utøvelse av ledelse 
- Kvalitetssikring av direktoratenes ressursfordeling internt/til FMVA 
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Ressursoversikt 

Oversikt over innsatsområdene 

M1 
INNSATSOMRADER .... ' 

, I, I 
P I R 

1. Handl.planfor biologisk mangf. 
2: Vern og forvaltning av områder 55 46 
3. Yiltforvaltning, , .. ' I 53 48 

4. Miljøovervåking I naturEmstål~gr. . 10 2 
5. Laks og innlandsfisk , ... ,.', 73 24 
6. Kyst og marin naturforvaltning 

" , ',' 

7. Naturinngrep 
8. Kulturlanaskap 
9. Friluftsliv 

SUMDN 

10. Klimaendringer . 
11. langtransp. 14~oruremm~ 
12. Lokalluftforur~nsning og 'stØy 
13. Miljøgifter 
14. Overgjødsling 
15. Inngrep og arealbruk i vannmilj. ' i 

,16, Akutt olje~ og kjemika,lief. 
17. Helseskad~lige stoffer; og prod.' . 
18. Avfall og gjen:vinning' '. 

361 30 
8 7 

2351 157 

SUM SFT Ol O 

19. Administrasjon og drift 

SUM TOTALT I 2351 157 

Arsrapport 1994 

M2 M3 l, M4 MS øyr. Sum (uv.)IBuc:lsj~midler 
,j:) I R P I R I, p I R PIR P I R pl R.F .. p R 

2· -

21 2 

11 31 251 25 
1 2 

41 51 271 27 

11 

11 

15 

13 
1 

97 87 
10 5 

1 

131 1081 94 

181 1351 121 

o 

3 

30 32 
138 145 

4 -
16 13 

921 47 

161 19 

Ol 2961 256 O 

o O 
87 78 

191 193 
14 2 
91 39 
O O 

154 105 
9 9 

16 19 

Ol 5621 445 

O 
O 

11 
3 

97 
10 

1 
O 

O 
O 

13 
1 

87 
5 
1 
O 

791 751 79 75 
821 751 Ol Ol Ol ol 201 181 

141 241 2681 3051 282 329 

821 751 3101 2801 2681 3051 1044 955 

o 

o 

O 
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Resultatvurdering 

Avvik i u.v.: brukt ekstern konsulent 

o 

o 

O 
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Rapportering - oppnådde resultater 

INNSATSOMRADE: Vern og forvaltning av områder 
Løpenr. Resultat-
retn.!. målnr. Res u ltatmå I R~sultatvurdering 

02101 Avslutte verneplanene for myr og edelløvskog Befaringer utført, sluttvurdering gjenstår 

02102 Videreføre arbeidet med utvidelse av Ikke utført 

------.. Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker 
02103 Videreføre arbeidet med opprettelse av Under arbeid 

"Forelhogna nasjonalpark" 
02504 Bistå re9jeringsadvokatens kommisjonær Utføres fortløpende 
02505 Oppdatere erstatnings register Utføres fortløpende 
02106 Gjennomføre skjøtsel i 2 naturreservater Gjennomført i Steinsodden, ikke Rotlia 
02107 Avslutte arbeidet med forvaltningsplan for Planforslag foreligger 

Akersvika naturreservat. Gjennomføre 

--_._------~9letellinger -
02108 Utarbeide forvaltningsplan Femundsmarka Planforslag foreligger 

----- -_ .... _._- ~onalpark 
02509 Gjennomføre oppsyn, grensemerking, kurs Utføres fortløpende, kurs ikke avholdt 

oppsynspersonell, behandling disp. søknader 

". __ . __ .................. 02510 E.9.!y'§.I!!:1.i.r.'.~h..I?PP~.Y.!:11l.§.~19!l..~e§l~_e.!:1~ .. ____ ._. . ..... y.~r.~ .. !.<?r::t!!1!P~.!.'.<:!~_ ............. _ ...................................... _. __ ......... _---, ...... ,., ..... 
02511 Utarbeide informasjonsmateriell, inkl. oppsetting informasjonsplakater oppsatt i "fossilområ-

dene" 
02512 Gjennomføre naturfaglige registreringer i Utsatt til 1995 

barskogsreservater 
02113 Etablere informasjonssenter, skogbruksmuseet Første del av senteret ble åpnet i juli 1994 
02214 Delta i prosjekt Akersvika KNF Under arbeid i fylkeskommunen 

TOTALSUM >:>;:, .. .•.. i .. · ...• ':";!':"'-'. .. : ;. ';""'; .. :' 

Arsak til avvik 
Mer ressurskrevende enn 
antatt 
Nedprioritert i forhold til 
arbeidet med Forelhogna 

Kapasitetsmangel 

kurs ikke avholdt på grunn 
av kapasitetsmangel 

--_ ...................... -.......... ,_ .. ,._ .. _---_ ....... -....... _. 

Kapasitetsmangel 
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I i I 
Ukevel'k BU-midler 

Plan Brukt Ditf. Plan Brukt Ditf. 
5 8 -3 O O 

6 O 6 O 

10,5 14 -3,5 85 167 -82 

5 2 3 O 
1 1 O O 
1 0,5 0,5 50 24 26 
9 8 1 15 10 5 

8 12 -4 30 68 -38 

13 16,5 -3,5 635 562 ~ 

1 1 O 130 140 -10 
1 1 O 50 4 46 

9 O 9 50 O 50 

15,5 12 3,5 250 505 -255 
2 2 O O 

87 78 9 1295 1480 -185 
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INNSATSOMRADE: 03H Viltforvaltning - Hjortevil~ 
Løpenr. Res u ltat-
retn.l. målnr. Res u ltatmål 

03521 Opprettholde en optimal elgstamme 
03522 Etablere og drive CERSIM 
03523 Etablere overvåking m.h.t. "Alvsborgsyken" 
03124 Opprettholde bestandsnivået på 

villreinstammene 
03125 Revidere områder hvor hjortejakt bør tillates 

03526 Bedre utnyttelse av ressursen rådyr 
03527 Behandle søknader om hjortevilterstatning 

'--'~"-~- -.- 03-5'28 Klagebehandling hjortevilterstatning 
03529 

~' .. _. . 
Klagebehandling kommunale vedtak, hjortevilt 

03530 Behandle løpende henvendelser, informasjon 

Arsrapport 1994 

Resultatvurdering 
Utføres fortløpende 
Utført etter planen 
Utført 
Utføres fortløpende 

Påbegynt 

Påbegynt 
Utført 
Utført ... -
Utført 
Utføres fortløpende 

TOTALSUM . ; .... ,.... ' ........ , 
" 

' ... 
---- ----_ .. _-----

INNSATSOMRADE: 03RViitforvaitning - Rovvilt I 
I 

Løpenr. Resultat-
retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

03101 Overvåke norsk-svensk ulvestamme Utført etter planen 
03102 .§l~!:Inomf.'.'.r.~.~~~!~.!:I9.~E~.9..i:>_~~~!..!J:l.9. .. ~y. .. ~i.~~~! .......... __ Ikke utført 

" ...................... " ... - .. ,. r· .. ·-·_·_-_ ........ --_ ........................... _ ........ _---"".", ... " ............................. ,,, ......... , ... __ .. __ ....... 
03103 Gjennomføre bestandsregistrering av gauee Utført, rapport under utarbeidelse 
03104 Gjennomføre bestandsregistrerin9..§yjerv Utført 
03105 Gjennomføre bestandsregistrering av kongeørn Ikke utført 
03506 Vurdere og eventuelt klargjøre for kvotejakt Utført, årsrapport under utarbeidelse 

gaupe 
03107 Utarbeide forvaltningsplan for 4 store Påbegynt, utkast ferdigstilles i 1. kvartal 1995 

rovpattedyrene 
03508 §j~!1c~~f.'."E~!~re.~y.g.g.~r.!9..~.!i!!~K... ......... ........... .Y:t.1''.''.r.t årsr.~e.pgr.!~!:I9~!._l.:'!~rbeidel~E?__... __ ............. , "", .... "" . .. "" .................................. 
03509 Gjennomføre skadedokumentasjon Utført, årsrapport under utarbeidelse 
03510 Foreta erststatningsutbetaling innen gitte frister Utført, årsrapport under utarbeide~se ----'03511 Foreta klagebehandling Utført, årsrapport under utarbeidelse 

I-:--'---_._....._--_.~ ... 
03112 Iganøsette og drive rowiltbase Påbeøynt, rowiltskader i 1994 er lagt inn 
03513 Behandle løpende henvendelser/gi informasjon Gjennomføres fortløpende --_. __ ._--
03514 Gjennomføre info-møter og kurs Gjennomføres fortløpende 

TOTALSUM '. '. 

Arsaktil avvik 

-

Forsinket som følge av sent 
initiativ fra DN 

-

I 

Arsak til avvik 

.fY.19.:!:I.9..I~!1de ~~Y!!9.n.i.r:t.g __ .......... _ ... 

Manglende bevilgning 

_ ... _---_ ... __ . __ .. _--_ ................... 

._~.·.m __ ~~_ .. ···_._ 

12 

! ! I I I I 

Ukev~rk BU-micJler 
Plan Bruk Diff. Plan Btukt Diff. 

5 10,5 -5,5 100 -100 
4 3,5 ~§ 25 22 3 
1 1 O O 
4 4 O O 

2,5 0,5 2 O 

1 --0:5 0,5 O 
3 3,5 -0,5 459 357 102 
~ -~ -0,5 O 

1 2 -1 O 
2 3 -1 5 -5 

25 30 -5,5 484 I 484 O 

l I I I 
Ukeverk BU-midler 

Plan Bru Id Diff. Plan Brukt Diff. 
16 14 2 150 57 93 
7 ..... ..Q& _~2.. 50 O 50 

-'--
10 12 -2 50 78 -28 
2 1 1 20 2 18 
1 O 1 20 O 20 

2,5 3 -0,5 O 

6 6 O 10 O 10 

. ......... ~!.~ _9,5 O 650 386 264 
68 61 7 600 813 -213 
10 18 -8 

~ 8 15 -7 . ~ 
2 3 -1 O 

10 7 3 O 
4 -::a,5 

__ o 

3,5 10 10 O 

156 154 1,5 1560 1346 214 
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INNSATSOMRADE: 03Ø Viltforvaltning - Øvrig viltforvaltning l I I i I ! 

Løpenr. Resultat- Ukeverk B,U:midler 
retn.l. målnr. Resultabnål Resultatvurdering Arsak til awik Plan' BruK1 Diff. Plan arukt Diff. 

03141 Utarbeide og gjennomføre program for Utsatt Kapasitetsmangel 1 O 1 O 
overvåking av enkelte truede viltarter jf. også 
område 4 miljøovervåking 

03142 Motvirke faunakriminalitet Utføres fortløeende 1 1 O O 
03543 Behandle søknader om å beholde fallvilt Utføres fortløpende 1 1 O O 
03544 Forberede/Gi informasjon om nye forskrifter for Utsatt Forskrift ikke vedtatt 1 0,5 0,5 O 

bever 
03545 Igangsette opele~g for "smågnagerovervåking" Utført 1 0,5 0,5 -O 
03546 Behandle refusjonskrav og gi tilsagn til Utført 1 1 O O 

kommunal viltforvaltning 
03547 Behandle løpende henvendelser - Gi Utføres fortløpende 2 3 -1 O 

informasjon 
03548 Behandle søknader vilttilskott Utført 2 2 O 633 633 O 

TOTALSUM ". , 10 9 1 633 633 O 

INNSATSOMRADE: 04. Miljøovervåking - naturens tålegrenser - klimaendringer I l I I i I ! , , 
Løpenr. Res u ltat- Ukeverk BU-midler 
retn.l. målnr. Res u ltabnå I Resultatvurdering Arsak til awik Plan Bruk Diff. Plan Brukt Diff. 

04101 Bistå ved TOV-prgram i Gutulia Utføres fortløpende Mindre behov enn antatt 1,5 0,5 1 O 
04502 Registrere og gi uttalelser til planer om Utført 2 1 1 O 

skogsprøyting 

04~ Registrere omfang av forbruk av blyhagl O O O ~ 
04504 Kontakt med forskningsinstitusjoner og gi Utført 20'5 1,5 O , 

" ...... , ", .............. ....... ",.,. ............... , ........... !!:Jf.c:>.'.!.':!,~:>.jgf.1 blan!~l:'l:'~!,~I_~c:>.~.!!1,lJ.~t?I__"" '" """"""" . ................... " ... " .. _ ............... _ .. _---_ ................. " .. "'" ....................... " ... ",, .. _ ..... _-_._ ...... __ ._ ..................... -...... _-_._----" .......... " ... ".,-".... . 
04105 Utvikle plan for overvåking av truede arter i Utsatt Kapasitetsmangel 2 O 2 50 O 50 

Hedmark if. OQså område 3.3 
TOTALSUM , ':',' ',' " e' i,,>: 

-'-
7,5 2 -§,,~ 50 O 50 
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INNSATSOMRADE: 051. Laks og innlandsfisk -Innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer 
Løpenr. Resultat-
retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak tilawik 

os 3 01 Organisering av Glomma fiskeforvaltning (GFF) Ikke påbegynt. Opplegg ikke klart fra 
Hedmark utmarkslag 

OS302 Drift Møsa fiskeforvaltning (MF) MFF er i godt gjenge. Sekretariatet hos Fm i 
Oppland ~jort jobben 

05S03 Prosjekt "Bedre almenhetens adgang til fiske ... " Raeeortering ferdigstilt. 
OS504 Revidere kommunale forskrifter Nye forskrifter for Møsa utarbeidet og sendt 

på høring. 
05505 Info vedr. fiske i kommunene Info-møte holdt for kommunene - -
05106 Kategorisering av vassdrag, Glomma KartlegJling utført for Os kommune 
05507 Forvaltningsplaner Det er samlet inn data for div. lokaliteter 
05508 Vurdere FISKEBASE -- Ingen _ FISKbase ikke tilgjengelig 
05509 InnlegJ;ling av data i KALKBASE Det er laget en egen versjon av KALKbase .-
05110 Restaur.tiltak for pestrammede Det er satt ut kreps på flere lokaliteter. 

H..o," .................... ............ __ .. - ... ,. ........ .~~.P.~~~.~!§.l.~~.~.~ ...... ". ___ ._ ..... " .................... " . '"-" " , ""'"'''''''''''''' .K~~.P.~~_r.~p~9.~,l:,I~,~r.~.r.:~..r:~~~§.l,~,I,~,r:!:~",~~l~!!9..~..r:::" ._-_ .. _~ .. _,--.. ,,- ....... , ....................................... _ ...... 
051 11 Tilrettelegging av fiske/tilskuddsordninger Det er behandlet div. søknader om tilskudd og Det har kommet inn langt 

ymse tillatelser. flere søknader enn ventet 

TOTALSUM , ". .:;.j; '" :"'" ; .... '. .' .. :,;',"""'\ .. , 

INNSATSOMRADE: OSK. Laks og innlandsfisk - Kalking og kultivering j 

Løpenr. Res u ltat-
retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak til awik 

05121 Utarbeidelse av kalkingsplan for Kalkingsplanen er så godt som ferdig 
grensevassdragene 

05122 Revisjon av kalkingsplan for Hedmark Kalkingsplanen er så godt som ferdig 
05123 Kultiveringsplan for Hedmark Kultiveringsplanen er ute til høring 
05124 Bestandsstatus i kalkingslokalitetene Registrering av status i div. lokaliteter Benyttet endel eng. 
05125 Kartlei;Lge effekten av kalking Registrering av effekten i div. lokaliteter 
05126 Kartle[ge restbestander i forsurede områder Foretatt registrerinaer vedr. Mistraørreten 
05127 Plan for biotoptiltak i Hedmark Arbeidet med å kartlegge vassdrag med 

behov er igangsatt 
05128 Sikringsanleg_g for Mistraørreten Fiskeanlegget på Akre er igan~satt 

-""-'---
05529 Bygge stamfiskfeller i Elgåa, Revlingåa og Ikke utført Awenter plan fra ON 

Savalen 
05130 Kompensasjonstiltak for reguleringer Det er satt ut fisk i div. regulerte vassdrag. Omleggingen av 

Sutsettingsplaner, biotopforbedringer m.v.) Disse følges opp med registreringer Og andre merkeregisteret omfattende. 

05131 Tilskudd til kalkingstiltak Forettatt kalking og gitt tilskudd til ca. 150 
lokaliteter. 

05132 Kalkingsprosjekt Flagstadelva Prosjektet er nå i full drift 

TOTALSUM X ,.: 
,l'.:': i,;.t, .... ·•• ,·,· .• ·.i· .. .: l,' ..... ;. 

14 

I 1 I 
u.l<eve.rk BU;;midler 

Plan BrUkt Dif{. Plan Brukt Diff. 
1 O 1 20 O 20 

1 O 1 20 20 O 

0,5 0,6 -0,1 O 
1,5 0,5 1 O 

2 0,4 1,6 
~ r-a,a . __ .~ --

1 0,2 
3,5 3,7 -0,2 O 
0,2 O 0,2 ~ --
0,8 0,8 O O 
0,5 O 0,5 30 29 1 

..................... __ ....... ""0 ., ..... _ .. , ... ".". --"-,,,,,, .. ,, . .................... 
1 3 -2 410 490 -80 

13 9,2 3,8 480 539 -59 

l i i I I I 

Ukeverk BU-midler 
Plan Bruk Diff. Plan Brukt Diff. 

1 1,2 -0,2 O 

4 4,7 -0,7 O -
2,5 4 -1,5 O 

2 1,1 0,9 O 
2 2,1 -0,1 O 
1 0,2 0,8 O 
1 0,7 0,3 O 

1 0,8 ~ ___ ..--Jl. -----_._~ 

2 O 2 O 

8 9,8 -1,8 O 

2,3 -2,3 1615 1773 -158 

0,4 -0,4 325 122 203 

25 27,3 -2,8 1940 1895 45 
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INNSATSOMRADE: OSE. Laks og innlandsfisk - Effekter av havbruk 
Løpenr. Resultat-
retn.!. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

05541 Ferdigbehandle konsesjonssøknader Alle konsesjoner ferdigbehandlet 
05542 Kartleg,ge og sanere ulovlige anleg.g Ett anl~_g sanert 
05543 Produksjons overs ikter/rapportering Opplegg ikke klart fra DN og Fiskeridir. 

,IQTA.LSUM 

INNSATSOMRADE: 07V. Naturinngrep - Vassdragsforvaltning 
Løpenr. Res u ltat-
retn.!. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

07201 Behandling av kommuneplaner - påse at Ivaretatt 
f1erbruks- og verneinteresser er vurdert/ivaretatt 

07302 Bidra i vannbruksplanprosesser God kontakt med lokale prosesser 
- for 1994: Trysilvassdraget, Glomma i Alvdal 

/Tynset, Koppangsøyene, Folla, Øvre Flisa m.v. 
07303 Oppfølging av Handlingsplan Glomma Lite arbeidsbehov i 1994 
075-54 AkSjonval1nmiljø - søknadsbehandling, Hovedsakelig oppfølging av'93-prosjekter 

kvalitetskontroll, oppfølging av enkeltprosjekter 
07505 Vassdragskonsesjoner - behandling, oppfølging Aktuelle saker er fulgt opp 
07505 Samlet plan - produksjon av vassdrags rapp. for Rapporter produsert i hht. plan 

Røgden og Riva + videreføring for Imsa 
075'00 

-:=-,-"--" .. 
Rapport skrevet og trykket i hht. plan Samlet plan 

- bistand Mc:! i utvikling av nytt fYlkeshefte 
07307 Vernevassdrag - introduksjon av RPRIdiff. forv. Utarbeidet brosjyre for vernede vassdrag 

overfor kommunene - infostrategi 
07308 Vernevassdrag - iverksetting av nye Ikke påbegynt 

forvaltningsstrategier 
07309 Vernevassdrag - bistand NVE vedr. diff. forv Innsats etter NVEs behov 
07510 Vassdragslovssaker (Saksbeh., kontroll, Arbeidsomfang i forhold til innkomne saker 

oppf.,info): Forbygn., grusuttak, biotopforb. tilt. 
mv. 

07511 Bistand Mc:! - ny vassdragslov Omfang i tråd med departementets behov 
07512 Samlet plan - bidrag ? 

TOTALSUM .': .,. c .' . :. t 

I 

! 

15 

I ! I I It 

f I I 
U.t<e.veJ1< BU-midler 

Arsak til avvik Plan. Bruk Dift. Plan Brukt Diff. 
2,5 2,7 -0,2 O 

1 O 1 O 
1 O 1 O 

4,5 2,7 1,8 O O O 
-------------------------------- --- --_ ... 

i I i 
Ukeverk BU.-midler 

Arsak til avvik Plan Bruk Diff. Plan Brukt Diff. 
1 1 O O 

Arbeidet med VP-Trysilvdr. 6,4 7,1 -0,7 O 
har vært tidd krevende 

Liten kontakt med prosj.led. 5 3 2 O 
Liten bevilgning i 1994 5,5 3,1 2,4 O 

Få søknader til behandling 1 0,4 0,6 O 
Mindre arb. krevende enn 3 1,6 1,4 25 O 25 
antatt 
Større arb. mengde enn 7 8,2 1,2 .50 56 -6 
antatt 
RPR forsinket 2 1,1 -- 0,9 50 41 ---g 

RPR forsinket O O 

Prosjekt forslSøvet Pga RPR 10 7,3 2,7 O 
Flere vassdragssaker enn 9 13,2 4,9 O 
antatt 

Arbeid avsluttet sentralt O 0,2 ~ O 
? O O O 

50 46,2 3,7 125 97 28 

~ _________________________________ =_=_==~ __ ======== __ ================ .. ~ .. ~._.==.w.·.=.~.=_~.~_ •.•• __ .~=.=~ __ ~~~_~ 
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INNSATSOMRÅDE: 07P. Naturinngrep - Planlegging og naturforvaltning 
Løpenr. Resultat-
retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

07521 Ivareta miljøverninteressene ved melding om Mottatt 21 kommune(del)planer. Reist 1 innsi-
konsekvensvurdering, kommuneplaner og gelse, gitt 9 fagmerknader i 9 saker, mens 2 
kommunedelplaner. (I tillegg til angitt saker ikke fikk merknader. 9 kommunedelpla-
ressursbruk vises til ressurser medtatt under ner for idrett er til behandling. 
innsatsomr. N, 12T, 12S, 12Aog 14K) 

07522 Ivareta miljøverninteressene i reguleringsplaner Mottatt 103 planforslag. Reist innsigelse i 16 
og bebyggelsesplaner. (I tillegg til angitt saker (4 støy, 3 forurensning, 3 friluftsliv, 2 
ressursbruk vises til ressurser medtatt under naturvern og 4 kombinerte miljøvernformål). 
innsatsomr. Fagmerknader i 29 saker, uten merknad i 49 
7V, 12T, 12S, 12Aog 14K) saker, mens 9 saker er til behandling 

07123 Utarbeide kart over urørte naturområder Under arbeid 

07524 Påpeke evt. mangler i kommunale budsjetter Utført 
07525 Videreføre arbeidet i kontaktgruppe med Utføres fortløpende 

vegsjefen, vektleg-"qe transportøkonomi 
07526 Ivareta miljøverninteressene ved el- Utføres fortløpende 

kraftforsyning 
07327 Taubanesaker 
07328 Vannforsyning, bl.a. vurdere hovedplaner 

Initiativ vedr. utarbeidelse av dybdekart Mjøsa 

TOTALSUM . > ..... . ..• i 
'i .. 

. ... 
..! 

INNSATSOMRÅDE: 07S. Naturinngrep - Skog I 
Løpenr. Resultat-
retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

07541 Ivareta miljøvernfaglige interesser ved melding Utføres fortløpende 
om skogsveganlegg, planer om tilplantning m.v. 
Delta på kurs, møter og befaringer 

07142 Igangsette prosjekt biologisk mangfold - Påbegynt, videreføres i 1995 
skogbruk 

07142 Igangsette prosjekt biologisk mangfold -
skogbruk 

07143 Videreføre konklusjoner i prosjekt biologisk 
mangfold - skogbruk 

TOTALSUM 

i 

A~ak til avvik 

Arbeidet startet senere enn 
planlagt 

Arsak til avvik 
Noe redusert ressursbehov 
etter delegering til kommu-
nene av myndighet i skogs-
vegplansaker 

Bortsatt til konsulent 
istedenfor engasjement 

16 

! I I ! l 

I i I 
lIk,e~erk BU.~mid.l~r 

Plan Bruk1 Diff. Plån Bru.kt Diff. 
17 14,5 2,5 O 

16 18,5 -2,5 O 

9 3 6 50 O 50 

1 1 O O 
2 1 1 O 

4 3 1 O 

1 0,3 0,7 O 
0,7 0,3 0,4 O 

O 0,1 -0,1 O 
51 41,7 9 50 O 50 

I I i 
f 

Ukeverk BU-midler 
Plan Bruk Diff, Plan Brukt Diff. 

8 5 3 O 

27 1 26 170 50 120 

O O 

O O O O 

35 6 29 170 50 120 
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INNSATSOMRADE: 07M. Naturinngrep - Motorferdsel i utmark j ! ! ,I 

Løpenr. Resultat- Ukeverk aU-midler 
retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak til avvik Plan B.i'uk. (Diff; >pla,i·. Bi:!J1d Diff. 

07561 Gi informasjon om regelverket Utføres fortløpende Større behov enn antatt 2 6,5 -4,5 O 
07562 Foreta klagebehandling Utføres fortl~ende 4 2,5 1,5 O 
07563 Samle inn materiale OQ utarbeide statistikk Utført i samsvar med krav fra ON 2 2 O O 

TOTALSUM 8 11 -3 O O O 

INNSATSOMRADE: 08. Kulturlandskap I I I i I I I 
Løpenr. Resultat- Ukeverk BU-midler 
retn.1. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak til avvik Plan Bruld Diff. Plan Brukt Diff. 

08101 Sluttføre nasjonal registrering Avsluttet, rae.port forelig_ger 6 7,3 -1,3 O 
08102 Kulturlandskapet skal være et element i Utføres fortløpende 1 1 O O 

kommunale miljø- og naturressursprogram 
08103 Biologisk mangfold skal være et prioritert Utføres fortløpende 1 0,5 0,5 O 

område ved utnyttelse av jordbruksavtalens 
kulturlandskapsm id ler 

08104 Gjennomføre inventering av lavere dyreliv Utsatt til 1995 O O O O 

f--------
innenfor tørrbakkesamfunn ---.. __ .. 
Ferdselstiltak skal være et annet priritert område 08205 Utføres fortløpende 1 0,5 0,5 O 
ved utnyttelse av jordbruksavtalens 
kulturlandskaosm id ler 

TOTALSUM .. ' ";'.:/;0iU; . .i;,. ,,,' ;; > . '< 9 9,3 ,. -0,3 O O O 

INNSATSOMRADE: 09. Friluftsliv ! I I I I I 

Løpenr. Resultat- Ukeverk BU-midler 
retn.!. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak til avvik Plan B.rukt Diff. Plan Brukt Diff. 

09501 Behandle tilskottsaker, gi informasjon ved møter Utført Uvanlig stor søknadsmasse, 4 7 -3 890 810 80 
0!;1 på annen måte om tilskottsordningene. større behov enn tidli!;1ere for 

09502 Sikre en forsvarlig utnyttelse av tilskottsmidler. Utført 1 1 O O 
Oppfølging av prioriterte prosjekter, 
(kvalitetskontroll). 

09503 Ta initiativ overfor kommuner for å få fram tiltak i Ikke utført Endret regelverk 1 O 1 O 
tilknytning til sysselsetting og utdeling av 
sysselsettingsmidler 

09504 Avslutte handlingsplan for friluftsliv Utført, rapport foreligger fv1er ressurskrevende enn 3 7 -4 O 
antatt 

09505 Gjennomføre tiltak i samsvar med handlingsplan Utføres fortløpende Kapasitetsmangel 4 1 3 80 -80 

~--~-

09506 Vurdere søknader om tilskott til miljølæretiltak Utført 2 1 1 O 49 -49 
Bidra til gjennomføring av prosjekt 1 2 -1 O 150 -150 

09507 Pilegrims leden Under arbeid 

TOTALSUM .,'., .. ' "';' ". ". '.1' ... ';;;,.1' . ... ' ','.,> ': .... 16 19 -3 890 1089 -199 
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INNSATSOM RADE: 12T. Lokalluftforurensn ing og støy - Transport - samferdsel 
tøpenr. Resultat~ 
retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

12201 Behandle inkomne veg- og reguleringsplaner og Innkomne planer behandlet i.h.t. plan. 
påse at miljøhensyn er innarbeidet 

12202 Vurdere større planer m.h.t. Innkomne planer behandlet i.h.t. plan. 
konsekvensutrednin9 etter § 33 i PBL 

12203 Oppfølging av ny forskrift om Ingen slike saker er behandlet. 
luftforurensnino 00 støv 

TOTALSUM :. 
.' '';:'" .' : 

INNSATSOMRADE: 12S. Lokal luftforurensning og støy - Støy fra skytebaner 
Løpenr. Res u ltat-
retn.l. målnr. Res u ltatmå I Resultatvurdering 

12221 Påse at miljøhensyn er innarbeidet i alle planer. Innkomne planer behandlet i.h.t. plan. 

12222 Konsesjonsbehandling og kontroll Innkomne saker behandlet i.h.t. plan 

TOTALSUM ,.' '. '.;' , ';' .. : 
; 

. ,' :.;" ". . :;.; .. 

INNSATSOMRADE: 12A. Lokal luftforurensning og støy - Asfalt- og pukkverk 
Løpenr. Resultat-
retn.!. målnr. Res u ltatmå I Resultatvurdering 

12241 Påse at miljøhensyn er innarbeidet i alle planer. Innkomne planer behandlet i.h.t. plan. 
12242 Konsesjonsbehandling og kontroll Innkomne saker behandlet i.h.t. plan 

TOTALSUM .... :.0. 
: 

': ,: 

INNSATSOMRADE: 13L. Miljøgifter - Landbruksforurensning 
Løpenr. Res u ltat-
retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

13301 Overvåke mulig påvirkning av plantevernmidler i Undersøkelse utført etter planen. 
Finsalbekken 

TOTALSUM .' ;', '. o ":". '.;: .' ; : oi; • '., 

1 

] 

! 

. 

! 

18 

l I I 
Ukeyerk BU~.midler 

Arsak til avvik Plan B' Ild .ru, Diff: Plan Brukt Diff; 
Forsvarets etablering i Arnot 4,2 5,7 -1,5 O 
har krevd mer tid til denne 
type plansaker enn vi regnet 
med på forhånd. 

0,5 0,2 0,3 O 

Forskriften er ikke vedtatt 2 0,5 1,5 O 
enda. 

6,7 6,4 0,3 O O O 

I I I I I I 
I 

Ukeverk BU-midler 
Arsak til avvik Plan Brut<1 Diff. Plan Brukt Diff. 

Forsvarets etablering i Arnot 1 1,5 -0,5 O 
har krevd noe mer tid til 
denne type plans aker enn vi 
regnet med på forhånd. 
Flere saker enn forutsatt 0,5 0,9 -0,4 O 

.,.>:':,; .'. ; '.'; • : ">.:) .' .,0 1,5 2,4 -0,9 O O O 

! I I 

I I I I 
Ukeverk BU-midler 

Arsak til avvik Plan Bruk Diff. Plan Brukt Diff. 
1,2 1 0,2 O 

llller arbeid med sakene enn 1,5 2,8 -1,3 O 
forventet. 

2,7 3,8 -1,1 O O O 

I I I ! 
Ukeverk BU-midler ; 

Arsak til avvik Pla.n ~ruk1 ,Diff. Plan BrUkt Diff. I 

0,5 0,5 O 15 15 O 

0,5 0,5 O 15 15 Ol 



Fylkesmannen i Hedmark 
Miljøvemavd r8Jlngen Arsrapport 1994 

INNSATSOMRADE: 130. Miljøgifter - Opprydding i deponier og forurenset grunn I 
Løpenr. Resultat-
retn.!. målnr. Resultabnål Resultatvurdering Arsaktil avv.ik 

13401 Nedgravd spesialavfall og forurenset grunn: Fulgt opp Hedmark treimpregnering i Stange 
Oppfølgin!;l av registreringer, overvåking - tiltak Og Elverum (kreosot) 

13402 Bistå SFT som har hovedansvar for deponier og 
gruver med tiltak og oppfølging 

13403 Ny vurdering av Hedmark treimpregnering 

TOTALSUM . -~ ,. - ------------_._--

INNSATSOMRADE: 14K. Overgjødsling - Kommunale utslipp i 
Løpenr. Res u ltat-
retn.!. målnr. Resultabnål Resultatvurdering Arsak til avvik 

14301 Ivareta forurensningsforhold ved melding om Behandlet innkomne saker 
konsekvensvurdering, kommuneplaner og 
kom m unedelplaner. 

14302 Ivareta forurensningsforhold i reguleringsplaner Behandlet innkomne saker. Behandlingen har 

-143""63 
.9.9. bebtg_gelsesplaner. -- vært noe.!l:l.er tidkrevende enn planlagt. 
Hovedplaner for avløp. Initiativ+bistand i Gjennomført 1 større fylkeskonferanse, og Oppstart av arbeidet har gått 
kommunenes arbeid deltatt i noen kommunale møter om noe tregt, pga. sen tildeling 

hovedplanleQ,ging. av tilskuddsm idler. 
14304 Arsrapportering og oppfølging av kommunale Gj.gang av årsrapport og krav, oppfølg. møter Arbeidsmengden var 

rapporter med hver kommune. Rapportering til SSB. "underbudsjettert". En del 
Denne virksomheten utgjør en viktig del av ekstra arbeid fordi nye 
kontrollen med kommunenes virksomhet på skjemaer for sammenstilling 
avløpssektoren. av data måtte utarbeides. 

14305 Kontroll, tilsyn, (s~stemrevisjoner) Se pkt. 14305 
14306 Systemrevisjon i samarbeid med andre etater Gjennomført revisjon i 1 kommune 1 revisjon utsatt til 1995 
14307 Saksbehandling, enkeltsaker - utslippstillatelser 3 nye komm. utslippstillat. Disp.behandling for 

eksisterende tillatelser 
14308 Lokal oppfølgin9.'§'~ Nordsjøavtalen _ .. ___ Rapp. av status. Forbe~ed. N-krav for HIA~ __ ._._-_._-. 
14309 Kontroll av større jordrenseanleQ,!;l Ikke prioritert. -
14310 Vurdere kommunale budsjetter på VAR-siden Aktiviteten bidrar til å få inn kommunale tiltak 

'~ __ ,·..,"""~ri"_ "-14311 Behandie"iån ogtiis'kucici"saker _ .. _ ... _-_."_ •........• 
p-'~ ... I:!.~.9..~j~!t.~n~ ._ ......................................... _ .... _ .. _ .. " ... ___ . ._ .. _ .. _._ ...................................... ~ ......... • .............. • ...... ri .. 

14312 Kontroll og oppfølging av kommunal 
saksbehandling for separate utslipp. 
Klagebehandling 

14313 Kompetanseheving hos komm. saksbeh. for 
separate utslipp __ 

----~~--~--~. 

14314 Behandle søkn. om utslipp fra turistbedr. og 
institusioner m.v. 

TOTALSUM i. ,,? •• .... . .•.... ". '.~) .... 
."---"':' . .J ":.' '~.,. ,,>.'. Il ';::. 

19 

I I I I i I 

Uk.everi( BU-midler 
Plan Bn.lId Diff; Rlan Brukt . Diff. 

1,2 1,2 5 O 5 

1 0,2 0,8 O 

0,5 0,2 0,3 O 
, 2,7 0,4 2,3 5 O 5 

I i I I I I i 
" Ukeverk BU-midler 

Plan Brukt Diff. Plan Brukt Diff. 
2 2 O O 

2 3,4 -1,4 O 

~ 7,1 3,9 130 0t---:t30 

6,5 13,3 -6,8 
r----

O 

0,5 -0,5 O 
5 3 2 O 
2 3,8 -1,8 O 

1,5 ~ -1 100 O 100 
0,5 0,5 O 
1,5 2,5 -1 O 

_·-c--::- . .......................... .............. ,-_ ... _ .. 
4,5 5,4 -0,9 O 

3 3 O O 

2 0,8 1,2 O 

3 4 -1 O 

45 51,3 -6,8 230 O 230 



Fylkesmannen i Hedmark 
M;Ij_vema~~fdrelirfg(en Arsrapport 1994 

INNSATSOMRÅDE: 14N. Overgjødsling - Næringsmiddelindustri l 
Løpenr. Resultat-
retn.!. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

14321 Kontroll - inspeksjoner Inspeksjon ved 4 bedrifter 
14322 Systemrevisjon (i samarbeid med andre etater) Utsatt til 1995. 
14323 Saksbehandling - utslippstillatelser 2 nye utslippstillatelser. 
14324 Utarbeidelse og gjennomføring av rutiner for Innføring av rapport-rutiner for delegert 

saksbehandling og rapportering av utslippsdata industri, behandling av årsrapporter. 

..... ~ .... " ... _ .. ,._ .... ,. ", ., .... ,." .............. -........... f.~~ .. 9..E:l!E;l.9..E'lrt in_~ustri __.____.__ ___ . __ ...... __ ... "" ...... " ....................................... _ ........ _ ... _ .... __ ... - ........... " ....... __ .. _ .. _ ....... _ .... _ ... _._ ....... " 
20323 Videreføring av ASK-prosjektet: Prioritert Ikke utført. 

prosjektoppgave: Nr. 4: Utarbeide mal for 
planlegging, gjennomføring og oppfølging av 
kontroller *) 

TOTALSUM '. '. 
------

INNSATSOMRÅDE: 14L. Overgjødsling - Landbruksforurensning 
Løpenr. Resultat, 
retn.!. målnr, Resultatmål Resultatvurdering 

14341 Redusert erosjon og arealavrenning fra Saksbehandlingen etter planeringsforskriften 
jordbruket er ajour. RedukSjonen i høstspredning av 

husdyrgjødsel er ikke tilfredsstillende. 

14342 Reduserte punktutslipp fra jordbruket Utført som planlagt. ----r--143-43 -.._--
Arsrapport om landbrukskontroll innen 31. mai Utført som planlaf;lt. 

14344 Samarbeidsgrupper med Det har vært noe lavere aktivitet enn planlagt, 
landbruksmyndighetene blant annet har "faggruppa" bare hatt to møter. 

14345 Innspill til jordbruksforhandlingene innen 1. Utført som planlagt. 
oktober 

14346 Overvåkning av landbrukspåvirket vassdrag Utført som planlagt. 
(Finsalbekken ) 

TOTALSUM ... " .. , ... .. ,C» . .... .... ,·:I.:"'.l. 

INNSATSOMRÅDE: 14H. Overgjødsling - Havbruk 
Løpenr. Res u ltat-
retn.!. målnr; Resultatmål Resultatvurdering 

14361 Saksbehandling i fiskeoppdrettssaker 
Ressursbehov med i 5 H 

14362 Styrke beslutningsgrunnlaget i NIVA-rapport for fiskeanlegg i Elverum, Arnot 
fiskeoppdrettssaker gjennom oppfølging av og Asnes foreligger 
mindre oppdrettsanlegg i tre kommuner 

TOTALSUM ". l . " !;. ; ...... r •• 
" 

; .. i"'/ ......... 

20 

! I , 
Uk~yerk BU~midl~r 

Arsaktil avvik Plan aru~ Diff. Plan Brukt Diff. 
5 4 1 O 

Samordninf;lshensyn. 3,2 0,2 3 O 
3 3,7 -0,7 O 
2 2 O 

.. ............................... , .. ", .... " ........ - ................................ , ............. .................. " .. ...... , ............. . .. ",." ................ 
Sentral endring av 1 1 O 
prosjektplaner. 

14 7,9 6,3 O O O 
---

i I I i 
i I I 

Ukeverk BU"midler 
Arsak til avvik Plan Bruld Diff. Plan Brukt Diff. 

Mindre enn planlagt er utført, 12,2 5,4 6,8 10 O 10 
bl.a. fordi flyovervåkning 
måtte gå ut (problemer med 
å få tak i fly). 
- 18,2 18,1 0,1 10 O 10 

- 2 1,5 0,5 -------o 
rvlanglende initiativer fra 2 0,7 1,3 

Ol landbruksavdelingen. 

- 1 0,5 0,5 O 

- 1 0,5 0,5 80 80 O 
i 

l'> ". . 'is>,.' 36 26,7 9,7 100 80 201 

Ukeverk BU-midler 
Arsak til avvik Plan Brukt Diff. Plan Br:ukt Diff. 

O O 

1 2 -1 O 

1 2 -1 OL- D O 



Fylkesmannen i Hedmark 
Miljøvemavdelingen Arsrapport 1994 

INNSATSOMRÅDE: 15M. Inngrep og arealbruk i vannmiljøene - Nasjonale mål for vannforekomster 
Løpenr. Resultat-
retn.1. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak til avvik 

15301 Framskaffe oversikt over vannkvaliteten 
(naturlige og påvirkede) dels i egen regi og dels i 
samarbeid med SFT/NIVA 

15302 Formidle informasjon og veiledning til AwenterSFT 
kommunene om utarbeidelse av miljømål for 
vannforekomstene .. " .. ~-, ..... ,., ............ , ....... , .. , ...... ,~ ...... ,~ ."". ......... , ..... """ ... " ..... -....... ,,_._, .. -----_ .... _-_ .................................. , .............. _ ..... _ .. " ............... ,", .... _ .... H"'" ........... __ ."" ..... ,_."" ... , ..................... ,_, •••• , •••• _ ........... __ ••. __ .. ,,, "'" .. _ ................................ __ ".H ....... .... " ............. __ •••••••• " ......... ",,, .. ,,, ....... ,, .. ,,, .. ,, __ ........ ,, 

15303 Igangsetting av prosess for utarbeidelse av AwenterSFT 

---- ... __ ._-_. .!5:gionale mål ._-- _._._._-_ .. _--_._ .. ~ 
15304 Oppfølging av lokal AwenterSFT 

miljømålfastsettin9/resultatkontroll 
15305 Fullføre arbeidet med strategisk plan for Arbeidet er blitt nedprioritert 

vassdrags overvåking 
15306 Koordinering og adm. ledelse, 

vassdragovervåkninl:! i Hedmark 
15307 Overvåkning av Mjøsa i forb. med OL-94 Resultat vil bli presentert og vurdert i over-

våkingsrapport for Mjøsa 1994 
15309 Vrangselva oppfølging gjennom biologisk Går etter planen 

befaring 
15311 Lokaltilpasset overvåkning i Hedmark i 1995 

Overvåkning av Finsalbekken: Jfr. 13L og 14L 

Utenom virksomhetsplanen har en undersøkt Etabl. av bedrift på Vest-
og vurdert Harstadsjøen i Eidskog marka i Eidskog 
Resipientundersøkelse nedstrøms Overførte midler - ikke 
fiskeoppdrettsanlegg (NIVA 93049) medtatt iVP 

TOTALSUM c:. : .. , .. " :.'/ ..... , : ,'. <:': 

INNSATSOMRÅDE: 15V.lnngrep og arealbruk i vannmiljøene - Vassdragsreguleringssaker 
Løpenr. Resultat-
retn.!. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak til avvik 

15321 Påse at forurensningssituasjonen er utredet i Ingen aktuelle saker 
sammenheng med vassdragsreguleringssaker 

TOTALSUM ; .. 
--------_._-_. __ . __ ._---~------"---"-----

21 

I I I I I I , 
U~everk: BU~midler 

Plan Bi"uld .Diff. Plan grukt Diff. 
2 0,6 1,4 O 

1 1 O 

_.,,- ,., ......... ,. . ........... " .. _ .. ,- ---_ .. _-
1 1 O 

.. _---O ------
O 

4 1,6 2,4 O 

O O 

0,8 0,4 0,4 150 95 55 

0,8 1 -0,2 78 60 18 

O O 
O O 

1,5 -1,5 O 5 -5 

O O 45 -45 

9,6 5,1 4,5 228 205 23 

I f 

I I ~ I I I 

Ukeverk BU-midler 
Plan Bruk1 Diff. Plan Brukt I [)iff. 

O O: 
I 

O O O O O ol 

INNSATSOMRÅDE: 15S. Inngrep og arealbruk i vannmiljøene - Saksbehandling etter F-Ioven og faglig rapportering til SFTI li 

Løpenr. Res u ltat- Ukeyerk BU-micller 
retn.I. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak til avvi~ Plan B .. ukl . Diff. PI~n Brukt .O,iff. 

15341 Følge med i utviklingen av SKF-systemet 0,4 0,1 0,3 O 

TOTALSUM ,.'., ...... '. :..... ,.,..;,: •. :i..:'.;i: .. >: 1.:·1::;,:; .. ;'.:"': ,/ '.', ..,,;.:;~;:;: .;~.:.. ",' 0,4 0,1 0,3 O O O 



Fylkesmannen i Hedmark 
Milj.vemavrJeiingen Arsrapport 1994 

INNSATSOMRADE: 16. Akutt olje- og kjemikalieforurensning 
Løpenr. Resultat-
retn.!. målnr. Res u ltatmå I Resultatvurdering 

16301 Videreføring av arbeidet med en felles plan for Uenighet i Akershuskommunene. Arbeids-
akutt forurensning i sørfylket og Akershus gruppen har oversendt saken til SFT og 

1 sak akutt forurensning - fulgt opp. 1 sak 
Tanklekkasje, Moelv og Ottestad avdekket gammel forurensning 

TOTALSUM 

Arsak til avvik 

22 

! ! 
l , 
I 

UKev.~11< BU,;midler 
Plan B.ruld Diff. Plan Brukt Diff. 

0,5 0,2 0,3 ° 
° 0,5 -0,5 ° 

0,5 0,7 -0,2 O O O 

-------------------------------~-----=~===-=-=======---===~====_ .. ~~ ................. = •••• _=~~~. 



Fy~~e~manne!1 ,i. Hedmark 
Mil.løvemaVrlF2;1lngen Arsrapport 1994 

INNSATSOMRADE: 18A. Avfall og gjenvinning -Avfall 
Løpenr. Res u ltat-
retn.!. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

18401 Utgi og presentere brosjyre om avfall i Avsluttet Brosjyre utgitt med god respons. 
landbruket 

................... " ... " ..... , , ........ " .... -, ................ ,_ .. .... " •••• ,,,.,,, .... , .... _, ... __ •• ~ .. _, ..... ,_ ... __ • __ ••••••••• _ ..... _.'' ___ ' •• H •• ___ .'' .... , ........................................... " .. ikke gjen nom"i;;;rr Dertas"'slkte"'på-fsette T·············· . 18402 Tilsyn med avfallsdisponeringen i landbruket 
gang et prosjekt i 1995 for å få kommunene til 
å følge opp sitt ansvar. 

18403 Opprette samarbeid mellom kommuner, Det er opprettet ei arbeidsgruppe som ser på 
avfallsselskaper, jordbruket og annen relevant landbrukets muligheter for å ta vare på eget 
næringsvirksom het og andres våtorganiske avfall. 

Samarbeidsavtalen om Hedmark og Oppland 
Avfallsgjenvinning (HOAG) er undertegnet 
med assistanse fra PAG. 

18404 Revidere/oppgradere, sanere 
avfalls konsesjoner 

18405 Kontroll og tilsyn med avfallshandteringen i fylket 

18406 Igangsetting av arbeid med Avfallsregionene i gang m/fellesdelen 

! 

Arsak til awik 
Tidsforbruk litt større enn 
planlagt på grunn av at det 
ble gjennomført en 
markedsundersøkelse for å 
etterprøve effekten av denne 

.i.~f.9..r.r,r.t_~~i.9..~~.~!1_~I~f!:. __ ....... 
Det er kommunene som er 
tilsynsmyndighet i forhold til 
slikt avfall. Jf. foreslått 
prosjekt. 
Arbeidet er foreløpig bare 
kommet til 
motivasjonsfasen. 
Konkretisering av 
samarbeidet kommer 
seinere. 

_ ... _._ ...... _ ..... _ .... -- ...... , ... " .................... .~c:>.r,r.tr,r.t1:!J:!§:I~!.r.~.Q!c:>.~?!~.§Y.f?!~~pl.?!1_~r.._ ................. .. "., ...... , ......... , .. " ... ,."" .. -.~ ... -........ """ ......... _ .. _ .... _ ... _. __ ._ .. __ .. _._ .. - .......... -._-,,~_ .... ,- """. """." ............................... " ............ _ .. - .............. " .. "." ... - .... " ......... 
18407 Organisering av felles avfallsselskap for sør- og Arbeidet er i gang. Avklaring 1. halvår -95. 

m id!f'ylket 
18408 Arbeide for opprettelse av kommunale Planlegging pågår. Byggestart på nyåret 1995 

Qjenvinningsstasjoner m/mottak av spesialavfall i de fleste kommuner 

---_ .. -.~~ StimulereJ!!..etablering_~_f..llJlska!§...!<ildes....9_r:!~rinQ Bidratt i arbeidet med komm.avfallsplaner ____ -_.-
18410 Medvirke til en effektiv innsamling av matavfall Ordningen er utbygd for HIAS-kommunene 

fra storhusholdninger 
18411 Stimulere til kildesortering av avfall fra Kontakt med gjenvinningsbedrifter 

næringsvirksomheter 
18412 Utvikle systemer for sentral kompostering av Landbrukskompostering - skaffet til veie 

18413 
organisk avfall, kompetanseol?pby'g_ging erfaringer før dette 
Avslutning/rapportering av PAG Fullført 

TOTALSUM ... ".\;,ii:;·; .... ... .' ...... ~. . .. , . , .... 

23 

I I I ! I 

Ukeyerk BU-midler 
Rlan Brukt Diff. .Plim. Brukt Diff. I 

3 3,3 -0,3 50 27 23 

. ..................... ..... _ ............ 'H ................. ._ .... _" .. ,," .... .. .. " .. H .................. "' •••••• '.'H ••••••••• 

4 0,8 3,2 O 

8 3,8 4,2 O 

3 -3 O 

O O 

3,1 -3,1 O 110 -110 

. ......... _"._- . ....... _""" .... _ . . -... - " .. " .. "" " ... " ....... - ....... " ....... ., ... _ ......... 
4,4 9,4 -5 O 

5,6 5,1 0,5 ~ 

11,4 7,4 4 I----Q 
4 2,6 1,4 O 

1 0,7 0,3 O 

5 4,8 0,2 O 

17 16,9 0,1 ~ 
63 60,9 2,5 50 137 -87 



Fylkesmannen i Hedmark 
Miljøvernavdelingen Arsrapport 1994 

INNSATSOMRÅDE: 18S. Avfall og gjenvinning - Spesialavfallssystemet mm. 
Løpenr. Resultat-

retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

18421 Etablering av lokale mottak og Konsesjonsbehandling er gjennomført for 
innsamlingsordninger - konsesjonsbehandling aktuelle saker 

18422 Lokale mottak og innsamlingsordninger, tilsyn Nedprioritert til fordel for 
konsesjonsbehandling 

18423 Bedrifters innleveringsplikt av spesialavfall, tilsyn Inspeksjon ved 14 bedrifter. 
(inkl. kontroll med utslipp av prosessavløp) 

18424 MoUaks- og innsamlingsordninger for oljeholding 
restavfall, tilsyn _ 

18425 Oppsamlingsplasser for bilvrak, tilsyn 1 inspeksjon etter naboklage. 

,,-~~ 

18426 Sørge for at system for mottak av spesialavfall 
blir innarbeidet i kommunale avfallsplaner 

TOTALSUM 

INNSATSOMRÅDE: 18E. Avfall og gjenvinning - Etterlatt spesialavfall 
Løpenr. Res u ltat-

retn.l. målnr. Resultatmål Resultatvurdering 

18441 Oppfølging av og bistand til SFT i konkrete Lite behov for oppfølging fra FMVAs side 
saker Bistått SFT vedr. DDTdeponi i Asnes 

TOTALSUM " ,.;, .'.< ' .i;i: .. .:; .' . ,/.:, . , 

INNSATSOMRÅDE: 18K. Avfall og gjenvinning - Kloakkslam 
Løpenr. Res u ltat-

retn.l. målnr. Res u ltatmål Resultatvurdering 

18461 Saksbehandling, informasjon 
18462 Revidere slam plan for Hedmark Nær avslutning skal samordnes med 

slamforskrift 
18463 Mønsterplan for kommunal slamplanlegjling Mønsterslamplan utsatt i påvente av forskrift 
18464 Iverksette og følge opp kommunal Rapport klar for trykking, men awenter 

slamplanlegging rundskriv vedr. tilskudd 1995 
r-----

Fylkesplan for tømmeanlegg for toaletter på 
-,---~--_._---~----

18465 Awenter ferdigstillelsesplan 

f-----'-
busser og bobiler 

18466 Overvåke og følge opp kommunene i forhold til Awenter forskriftene. 
de nye forskriftene for kloakkslam, og at 

. fylkesplanen for kloakkslam følges . 
18467 Kartlegging av tungmetallkilder i slam, Moelv Ikke gjennomført - forundersøkelser viste 

rensedistrikt redusert behov og førte til nedprioritering. 

TOTALSUM I· ,.. .. .... ·.:~ .•• J: ••• ·iii;., ··.··i. ,., •. ( .• i·; >.i/i, 

24 

l I I I ~ 
I I 

Ukeverk BU':in.idler 
Arsak til avvik Plan Bruk Diff:. . Plan Brukt Diff. 

1 -1 O 

1 0,2 0,8 O 

Ressursforbruk inkl. utarb. 4 8,5 -4,5 O 
av kontrollskjema mm. 

O O 

Nedprioritert i forhold til 2 0,5 1,5 O 
inspeksjoner i bedrifter 

1----
0,4 -0,4 O 

7 10,6 -3,6 O O O 

I I I I I I I ! 

Ukeverk BU-midler 
Arsak til avvik Plan Bruk1 Diff. Plan Brukt Diff. 

1 0,1 0,9 O 

1 0,1 0,9 O O O 

I I 
1 

I , I 
Ukeverk BU-midler 

Arsak til avvik Plan Bruk1 Diff. Plan Brukt Diff. 
2 2,8 -0,8 O 

1,2 1,2 O O 40 -40 

1,3 1,3 O 
1 1 O 

0,5 0,7 -0,2 O 20 -20 

O O 

2 2 O 

8_,--~Z _3,3 O 60 -60 



Fy~k_e::>manne0,i" Hedmark 
Miljøvemavare/!ngen 

INNSATSOMRADE: 18H. Avfall og gjenvinning - Havbruk 
Løpenr. Res u ltat-

Arsrapport 1994 

! I i 
U.l(ev~.r:k 

25 

i i l , 
I.' BU-midler 

retn.!. målnr. Resultatmål Resultatvurdering Arsak til avvik P, la rt 8r.ul<l .'Ditf:. Rlån 8rQkt Diff. 
18481 Ingen spesielle aktiviteter. Jfr. 18 A O O 

TOTALSUM 
, 

. ..•. .; .. ~.' ~:': ....•.. :","1 ·· .. ' ••• t',,/ :(, ,. '. ':", O O O O O O 

INNSATSOMRADE: Administrasjon og drift 
Løpenr. Resultat- ' , Ukever ',,, ' 

retn.1. målnr. Re~ultatmål " Resultatvurdering " Arsal< til.awik '.,'. 'il Plan Brukt 
19601 Avdelingsmøter, seksjonsmøter m.v. 35 39,1 
19602 Planlegging, administrasjon 57 75,5 
19603 Faglig ajourhold, personlig utvikling 22 21,9 
19604 Tillitsvalgtarbeid Gjennomført. Utarbeidelse av tilpasningsavtale 3 6,7 

ved embetet har tatt mye tid. 

19605 Diverse internt 2 6,7 
19606 Stabsoppgaver (2,5 årsverk AD) 138 138 
19607 Brukerstøtte, vedlikehold og utvikling av 11 13,9 

EDB-systemet 

19520 Utgivelse av Miljørapport (miljøstatus) Utgitt etter planen. Produksjon av oversiktskart med 5 6 
Winmap.SQL tok mer tid enn 
ventet. 

19521 Utgivelse av fagrapportserie Gjennomført som planlagt. - 1 0,3 
19522 Produksjon av informasjonsmateriell (transparenter etc.) 

19523 Deltakelse i Fylkeskontaktgruppe miljøundervisning 2 1 

19524 MIK: Arr. av 3 fagsamlinger + regionale samlinger 2 samlinger avholdt med brukbart frammøte og gode - 4 5,8 
tilbakemeldinger. Den tredje samlinga er planlagt, og 
skal avholdes i januar 1995. 

19525 MIK: Fordele tilskudd og bistå de kommunalt 2 2 
miljøverntiIsatte 

Sykdom m.v. O 4,7 

TOTALSUM 282 321,6 




