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Interesse for vann
Organisasjoner og lokale grupper som
medspillere i vannforvaltningen

frivillig sektor ville Norge neppe
hatt et av verdens mest velutviklede
og åpne demokratier.»
Jens Stoltenberg

Vannforskriften har åpnet for nye
møteplasser der organisasjoner og
lokale grupper får delta i arbeidet
med vannmiljøet. Her får
representantene informasjon fra
involverte myndigheter på ett sted,
og kan komme med innspill og bidrag til arbeidet både med
miljøtilstand, miljømål og forslag til
miljøtiltak

«Offentlige

Det er på regionalt/lokalt nivå det
ligger best til rette for å mobilisere til
medvirkning. Det er lettere å få folk
til å engasjere seg i saker som
gjelder nærmiljøet og ens egne
brukerinteresser

Deltakere i vannområdeutvalg og
regionale referansegrupper
representerer befolkningens syn
og interesser - og er derfor verdifulle medspillere som bør lyttes til
når forvaltningen skal prioritere
oppgaver og tiltak.

Medvirkning fra organisasjoner og
lokale grupper er viktig fordi de har
kunnskap om lokale forhold før og
nå, og kan sitte på spisskompetanse
på særskilte fagområder. Deltakelse
fra organisasjoner og lokale grupper
bidrar også til forankring og
eierskap til planene som blir utarbeidet, og vil være viktig for gjennomføringen av planene.

For prosjektlederne i vannområdene vil organisasjoner og
lokale grupper kunne være et viktig
kontaktpunkt, fordi de er en toveis
informasjonskanal fra og til den
engasjerte delen av befolkningen.
Mange frivillige organisasjoner
utgir skriftlige publikasjoner, som
kan være en god kanal for å sikre
informasjon om arbeidet.

Milepæler for medvirkning:
Planprogrammet gir oversikt over
hele planprosessen og når medvirkning skal skje. Miljø og interesseorganisasjonene bør delta i arbeidet
fra begynnelsen av, og være
representert i de ulike fora lokalt og/
eller regionalt. I planprogrammet
legges løpet for planarbedet og
premissene for medvirkning.
Planprogrammet skal være på høring første halvår 2011.

«Uten

Vesentlige spørsmål er en
midtveis stasjon i planprosessen. Her skal de viktigste utfordringer for vannmiljøet
beskrives. Interesseorganisasjonene bør delta tidlig
i prosessen med innspill til hva
de mener er de viktigste
utfordringene for å nå målet om
god tilstand. Dokumentet skal
høres første halvår 2012.

Infoark nummer 4 beskriver framdriftsplanen ytterligere

myndigheter skal i forbindelse med arbeidet med utformingen
av regelverk, planer og programmer
som kan ha betydning for miljøet, gi
allmennheten mulighet til å komme
med innspill. Dette skal gjøres på
stadier og med tidsrammer som sikrer reell mulighet for å påvirke beslutningene.»
Fra Miljøinformasjonslovens § 20

«For

å sikre deltakelse fra allmennheten og vannbrukerne i arbeidet med å
etablere og oppdatere forvaltningsplaner, er det nødvendig med skikkelig informasjon om planlagte tiltak, og
å rapportere om fremdriften i gjennomføringen—med sikte på å involvere allmennheten før de endelige
avgjørelser om nødvendige tiltak blir
truffet.»
Fra forordet til det europeiske vanndirektivet

«Landene

skal sikre aktiv deltakelse
fra alle interessenter i gjennomføringen av direktivet, særlig i utarbeidelse,
revisjon og oppdatering av forvaltningsplanen.»
Fra det europeiske vanndirektivets artikkel 14

Forvaltningsplaner skal gi en oversikt
over tilstand, påvirkninger og risiko for
vannmiljøet, hvilke miljømål som er
fastsatt, og hvilken overvåking som er
nødvendig. Tiltaksprogrammer skal
gi en oversikt over hvilke miljøtiltak
som er igangsatt, og hvilke nye tiltak
som er nødvendige for å beskytte og
forbedre vannmiljøet. Interesseorganisasjonene bør delta tidlig i prosessen
med innspill til hva de mener bør være
miljømålene, og hvilke miljøtiltak som
skal iverksettes for å nå målene. Disse
to dokumentene skal høres annet
halvår 2014.

Frivillig sektor og vannmiljøet
Kommunene og frivillig sektor
Frivillig sektor plasserer seg mellom offentlig og privat sektor og utgjør
et viktig element i arbeidet med vann.
Interesseorganisasjoner og lokale grupper er viktige fordi:
de sitter med lokal kunnskap om vannmiljøet
de har kunnskap om bruk av vannet over lang tid
de skaper lokalt engasjement om viktige spørsmål
de er viktige som målbærere av medlemmenes syn og interesser
de er viktige samfunnsaktører i kraft av det arbeidet de utfører
de er viktige arenaer for formidling av kunnskap
de bidrar til å skape tillit mellom mennesker og bygger ned fordommer og motsetninger

Kommunene bør sette fokus på
viktigheten av frivillig sektor og ha
en strategi for samarbeid og
involvering av frivillig sektor.
Kommunene bør se på hvilke
muligheter som kan ligge i tettere
samarbeid med interesseorganisasjoner på miljøsiden, slik
de ofte har med organisasjoner
knyttet til kultur og idrett.
Det bør opprettes gode møteplasser med miljøorganisasjoner
som ønsker å være medspillere
med kommunen.

Norges Jeger– og fiskeforbund (NJFF)

Forum for natur og friluftsliv (FNF)

Interesseorganisasjonene bør
også søke kontakt med
kommunen og informere om saker
de er opptatt av.

NJFF arbeider målrettet for å medvirke
til at organisasjonen har et engasjement som kan bidra til å sikre en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget
og det biologiske mangfoldet.
I hvert fylke har NJFF fylkeslag med
fast ansatte fylkessekretærer som kan
bidra til å formidle kunnskap ut i organisasjonen og anspore til aktivitet og
engasjement.
NJFF arbeider målrettet for å medvirke
til at organisasjonen er
til stede langt på vei i
alle landets kommuner.

FNF er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF jobber
for at natur- og friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de
enkelte fylkene.

Det er fint hvis kommunen har en
felles nettside for frivillighet i kommunen med info om tilskuddsordninger og annen relevant
informasjon, og linker til relevante
organisasjoner og grupper.

Etableringen av FNF er et samarbeid mellom Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker
(SRN).

Planprogrammet gir oversikt
I planprogrammet for din vannregion finner du oversikt over alle
prosesser knyttet til helhetlig
vannforvaltning, både fremdriftsplan for arbeidet og oversikt over
når medvirkning skal skje.

den store bredden av organisasjoner bidrar til et samfunnsmessig
mangfold med ulike typer av verdier, kultur og interesser

Les mer på
www.njff.no

Informasjon om det
enkelte FNF finnes på
www.fnf-nett.no

Planprogram for alle vannregioner
sendes på høring innen utgangen
av 2010.

Nettverk for kommuner
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeids-giverorganisasjonen har utviklet en veileder som skal gi tips og inspirasjon til kommunene for å utvikle en lokal frivillighetspolitikk.
KS har også opprettet et forum for kommuner som arbeider aktivt med en frivillighetspolitikk.
http://www.ks.no/PageFiles/1098/DetGodeLiv.pdf
Nettverk for kommuner som jobber aktivt med frivillighetspolitikk. Kontakt: ina.kathrine.ruud@ks.no

Du kan finne mer informasjon:

Andre infoark i denne serien du bør lese:
Vannet der vi bor

www.vannportalen.no
http://vann-nett.nve.no
http://europa.water.eu
Utgiver : Direktoratet for naturforvaltning

Vannet renner der det vil
Et nytt løft for vannmiljøet
- 5.mars 2010 -

Kontakt: kjersti.solvoll@dirnat.no

