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Vannregionmyndighetenfor Vannregion Glomma
Østfold fylkeskommune
Postboks220,
1702Sarpsborg
sentralpost@ostfoldfk.no

Høringsuttalelsevesentligevannforvaltningsspørsmål- Vannregion
Glomma
Forumfor Naturog Friluftsliv (FNF) Opplandmenerdeter braog viktig at vi
og andreorganisasjonerog aktørersomer interesserti vannfår mulighettil å
medvirkei prosessenmedå utarbeidenyeforvaltningsplanerfor alle våre
vannforekomster.Vi er fortsattpositivetil at vannforskriftengir norsk
vannforvaltninget ordentlig løft, selvom detfortsattmanglersværtmye
ressurserfor å gjennomføreprosessene
og detplanlagtearbeidetslik detvar
tiltenkt.
Finansiering
FNF Opplandmenerat denkanskjeviktigsteutfordringenfor vannarbeideter
knapphetenpåfinansieringog ressurser.Dettemåkommetydelig fram i
dokumentet.Arbeidetettervannforskriftener omfattendeog dersomenskalha
mulighettil å lykkeser enavhengigav tilstrekkeligfinansiering.
Rammevilkårenemåøkesi heletiltakskjeden,bådegjennomStatsbudsje
ttet,på
vannregionnivå,vannområdenivåog i kommunene.En er avhengigav et
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spleiselagmellomstatenog fylkeskommunenfor å oppnå
miljømålene.FNF Opplandhåperat detteer noe
fylkeskommunener villig til å satsepåog at defra sin sidevil bidramed
tilstrekkeligemidler.Mangelfull finansieringgårogsåut overdeto neste
vesentligeutfordringenevi ønskerå bemerke,medvirkningog
kunnskapsgrunnlaget.
Medvirkning
For å få til envellykket og helhetligvannforvaltninger detsværtviktig å få til
enreell og bredmedvirkning.I denneanledningønskerFNF Opplandå trekke
fram det somståri § 27 i vannforskriften:
”Vannregionmyndigheten
skali samarbeidmedvannregionutvalgettilrettelegge
for at alle interessertegis anledningtil å deltaaktivt i gjennomføringenav
denneforskriftenog særligvedutarbeidelse,revisjonog oppdateringav
forvaltningsplanerog tiltaksprogrammer.”
Det er mangenatur- og friluftslivsinteressertesomer opptattav reinefriske vann
medvelfungerendeøkosystemer.Organisasjonene
kanbidramedunik
lokalkunnskapog engasjement,
sålengedetblir lagt til rettefor det.Frivillig e
harenegeninteresse
i å bidramedsin kunnskap,spesieltfordi arbeidetmed
vannharstorbetydningfor blantannetjakt, fiske, miljø, opplevelserog naturens
egenverdi.
Vi ønskerderforå medvirkeviderei prosessene
i vannforvaltningen,bådelokalt
og regionalt.Ikke minster deter viktig at vannregionmyndighetene
og de
ansvarligefor vannområdene
sikrerat ulike interessegrupper
får bedre
mulighetertil medvirkningi detviderearbeidet.
FNF Opplandminnerom at deflesteav ossharfå mulighetertil å deltapåmøter
pådagtidi uken,dafrivillige jobbermeddettepåfritiden. Ordet«tilrettelegge»i
§ 27 forplikter til merennå baresendedokumenterpåordinærhøring.Påside
19 i dokumentet,under”Medvirkning gjennomheleprosessen”,stårdetnettopp
at ”medvirkningskalikkebareskjegjennomhøringer”.
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Prioritering
Underkapittel6 ”De viktigstepåvirkningeneog utfordringene”
er detbeskrevetmangepåvirkningersomkanværeutfordringerfor vannmiljøet.
FNF Opplandvil særligtrekkefram bådeeksisterendeog planlagt
vannkraftutbyggingsomvi menerkanhastortkonfliktpotensiali forhold til
økologisktilstandog børgis ekstraprioritering.
Hovedutfordringer i vannområdene- Vannkraft
Vi anbefalerå ta medutfordringenerundtframtidigevannkraftsutbygginger.
Detteburdenevnesdadetutgjørenstorutfordringfor vannmiljøeti tiden
framover,selvom vi endaikke vet hvor mangesomvil bli realisert.Denne
tematikken,framtidigevann- og vindkraftutbygginger,er ogsånoevi anbefalerå
inkludereunder uavklarteproblemstillinger.
Brukerinteresser
Friluftsliv er landetsstørsteenkeltkildetil fysisk aktivitet og 90 % av Norges
befolkningdeltari løpetav året.Det er førstevalgetfor de somønskerå komme
i form, deinaktivesforetrukneaktivitet,harlaveinvesteringskostnader,
er
lavterskelog sosialtutjevnende.Friluftslivet favnerbredtog fangerofte oppde
somdetterutenforkonkurransebasert
aktivitet, samter enaktivitet hvor nettverk
dannesog styrkes.Friluftsliv hardokumentertpositiv effekt påfysisk og psykisk
helse,og flere forskningsrapporter
viser at naturopplevelserkombinertmed
fysisk aktivitet er blantdeviktigstefaktorenefor vår totalehelsetilstand.Vann
er enav deviktigsteforutsetningeneog motivasjonsfaktorene
for friluftsliv,
bådedirektei form av for eksempelbadingog fiske, menogsåi form av
opplevelse,lyd, intaktelandskapm.m.
FNF Opplandmenerenmåkunnehaenrevurderingav kvalitetskravog tiltak
vedeksisterendekraftverkhvert6. år. Det børkunnegis nyekrav til blantannet
minstevannsføringog grenserfor raskevariasjoneri vannføringa,tryggesystem
for sikring mot tørrlegging av elv vedfeil, magasinnivåsomoppfyller
sesongmessige
nivåkravfor å sikregyting og uhindravandringfor fisk. Detteer
viktig for å sikregodtøkologiskpotensialog for at økosystemene
skalkunne
fungere.
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FRIFO,SRN, Norskevasskraftkommuner
m.fl. harklagaNorge
inn for ESA medkrav om blantannetat dagensmiljøkrav i
Vannforskriftenskalgjeldefullt ut vedrevisjonav gamlevannkraftkonsesjoner
og at konsesjonsvilkårsompåvirkervannforekomstens
tilstandmåkunnebli
justerthvert6. år i trådmeddirektivetskrav. FNF Opplandvil påpekeat deter
viktig å avventesvarfra ESA før revisjonerblir gjennomført.

Med vennlighilsen

Forumfor Naturog Friluftsliv Oppland
Ole MortenFossli- Koordinator

Kopi til av uttalelsen sendttil:
Opplandfylkeskommune
Fylkesmanneni Oppland
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