Til:
VRMi vannregionFinnmark,Finnmarkfylkeskommune,e-post: postmottak@ffk.no
VRMfor vannregionTroms,Tromsfylkeskommune,e-post: postmottak@tromsfylke.no
VRMi Nordland,Nordlandfylkeskommune,e-post: post@nfk.no
VRMfor vannregionTrøndelag,Sør-Trøndelagfylkeskommune,e-post: postmottak@stfk.no
VRMMøre og Romsdal,Møre og Romsdalfylkeskommune,e-post: post@mrfylke.no
VRMSognog Fjordane,Sognog Fjordanefylkeskommune,e-post: postmottak.sentraladm@sfj.no
VRMHordaland,Hordalandfylkeskommune,e-post: hfk@hfk.no
VRMRogaland,v/ Rogalandfylkeskommune,e-post: firmapost@rogfk.no
VRMAgder,Vest-Agderfylkeskommune,e-post: postmottak@vaf.no
VRM for vannregionVest-Viken,Buskerudfylkeskommune,e-post: postmottak@bfk.no
VRMfor Glomma,Østfoldfylkeskommune,e-post: sentralpost@ostfoldfk.no
Kopi:
Postmottak,Direktoratetfor naturforvaltning, e-post: postmottak@dirnat.no
Nasjonalsamordningavvannforvaltningsforskriften,AndersIversen,e-post: anders.iversen@dirnat.no

Fra:
Friluftslivetsfellesorganisasjon(FRIFO),
Samarbeidsrådetfor biologiskmangfold(SABIMA)og
Samarbeidsrådetfor naturvernsaker(SRN)
e-post: aasa.renman@sabima.no

29. desember2012

Høringssvar: vesentli ge vannforvaltningsspørsmål
Vi visertil høringav samtligenorskevannregioners dokument ”Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål”.Dette er et felles svartil samtligevannregioneri Norgefra
Friluftslivetsfellesorganisasjon(FRIFO),Samarbeidsrådetfor biologiskmangfold(SABIMA)
og Samarbeidsrådetfor naturvernsaker(SRN). Sistnevnteer et samarbeidsorganfor WWFNorge,NorgesJeger- og Fiskerforbund,DenNorskeTuristforeningog Norges
Naturvernforbund. Vi vil sette fokus på en del generelleforhold.
Vi vil innledningsvisvisetil de regionalehøringssvarenesomi hovedsaker kommetfra Forumfor
natur og friluftsliv (FNF)ogandreorganisasjonersominngåri SRN,SABIMAeller FRIFO.
Vi menerdet er bra og viktig at vi og andreorganisasjonerog aktørersomhar interessefor vannfår
mulighetentil å medvirkei prosessenmed å utarbeidenyeforvaltningsplanerfor alle våre
vannforekomster.
Vi menervannforskriftenkangi norskvannforvaltninget ordentligløft, selvom det fortsatt mangler
ressursertil å gjennomførede nødvendigeprosesseneog det planlagtearbeidet.Vi visertil §27i
vannforskriften, og minnerom at vannregionmyndighetene,
i samarbeidmed vannregionutvalget,
skalleggetil rette for at alle interessertegisanledningtil å delta aktivt i gjennomføringenav
forskriften og særligved utarbeidelse,revisjonog oppdateringav forvaltningsplanerog

tiltaksprogrammer.Sidenprosessenmed å utarbeidedokumentet”Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål”
inngåri utarbeidelsenav forvaltningsplanerog tiltaksprogram, burde
altsåvannregionmyndigheten
e sørgetfor at alle interesserteble gitt anledningtil å delta aktivt i
prosessenmed å utarbeidedokumentet.
Vi har per i dagvanskelighetermed å sehvor sentraltdette dokumentetvil bli i det kommende
arbeidet,menønskerlikevelå påpekeat vi på landsbasisikkeer tilfreds med myndighetenes
tilretteleggelsefor mulighetertil medvirkning.Et høringsmøtefor helevannregionennoenuker før
høringsfristengårut er ikkedet vi menermed ”mulighet til aktiv medvirkning”.Det står flere stederi
informasjonenom medvirkningat deltakelsebør skjepå det lokaleplanet,i vannområdene.Vi er
enigi at arbeideti vannregionenemå skjepå lokalnivåi vannområdene,og vi menerat «aktiv
medvirkning»er i seg selvet vesentligvannforvaltingsspørsmål
. Det er ogsåviktig å finne en form på
arbeidetsomfungerer,slikat de ulike”interessentene”får en reell mulighettil å medvirke.Peri dag
har bådeprosessenog alt somskrivesog kommuniseresen sværtbyråkratiskform, noe som
innebærerat det ikkeer rimeligå forvente at andreennde somer ansattei miljø- og
friluftslivsorganisasjonene
har mulighetå sette seginn i hvasomskjereller hvaslagsmedvirkning
somvil væremeningsfull.Sjeldnemøter hvor informasjonblir gitt fra myndighetenetil deltakerne
uten oppfølgingeller kommunikasjonandreveien, er etter vår meningikkeå regnesommedvirkning.
Det er mangemiljø- og friluftslivsinteressertei organisasjonenesomer sværtopptatt av rene, friske
vann med velfungerendeøkosystemer.Mangeavvåreengasjertemedlemmerføler en sterk
egeninteressei å bidra med sinkunnskapfordi arbeidetmed vannhar stor betydningfor jakt, fiske,
artsmangfold,andreopplevelserog andremiljøverdier. Vi vil derfor nok en gangunderstrekeat våre
organisasjonerkanbidra med unik lokalkunnskap.Vårmedvirkningbyggerpå et ekte engasjementog
vil bidra til å forankreforvaltningsplanenei befolkningen.
Vi ønskerderfor å medvirkeviderei prosessenei vannforvaltningen, bådelokalt og regionalt.Ikke
minst er det viktig at vannregionmyndighetene
og de ansvarligefor vannområdenesikrerat ulike
interessegrupperogorganisasjonerfår bedremulighetertil medvirkningi det viderearbeidet.
Vi minner om at de flestei de frivillige organisasjonenehar liten mulighettil å delta på dagtidi uken,
da frivillige jobber med dette på fritiden.

Vi vil påpeke følgende til høringen:
Prioritering
Vannregionmyndighetene
har i varierendegradgjort en prioritering av de vesentlige
vannforvaltningsspørsmålene,
noesomskulleværeet av hovedpoengenemed selvedokumentet. Vi
vil påpekeat dette ikkeer blitt gjort overaltog er usikkerpå konsekvensenav dette.
I de flestetilfeller er de vesentligevannforvaltningsspørsmålene
nærmest en liste med generelle
problemerfor vannmiljøetsomville vært ganskelett å forutse. Dette har gjort at de regionale
referansegruppeneog vannregionmyndighetene
ikkealltid klarerå bli enigeom hvilke

vannforvaltningsspørsmål
somer de mest vesentlige.Vi forutsetter at dette ikkefører til at arbeidet
lammesfordi manikkevet hvor manskalbegynnei nestetrinn i prosessen.

Hovedutfordringene
Finansiering
Hovedutfordringeni helevannforvaltningener at myndigheteneprøverå gjennomføre
vannforskriften uten å gi de bevilgningenemanpå forhåndvissteat det ville værebehovfor. Med et
etterslepi størrelsesorden230 millioner, eller halvpartenav de nødvendigemidlene,medførerdet at
kvalitetenikkeholder mål.
Vi menerdet er behovfor økte ressurserpå bådestatlignivå,vannregionnivå,vannområdenivåog i
kommunenefor å sikreen mestmulighensiktsmessigog kostnadseffektivgjennomføringav arbeidet
etter vannforskriften.I tilleggvil det krevesavklarteog egnedevirkemidlerog ordningerfor å sikre
nødvendigtiltaksgjennomføringi de berørtesektorene.
Vi vil oppfordretil at vannforvaltningsarbeidetsamordnesbedreog gisen ressursmessig
styrkingved
etableringenav Miljødirektoratet i juli 2013,slikat det nye direktoratet kanta en langt sterkererolle
på vegneav statligemyndigheterenn hvadet har vært ressursmessige
muligheterfor i DNog Klif
frem til nå.
Vi serdet somviktig at det satsespå kompetanseog kontinuitet for å sikrekvalitetenpå arbeideti
vannområdene.Så langt serdet ut til at mangelenpå personalressurserivannområdeneer en av de
vesentligeutfordringenefor å sikremedvirkningog kvalitet i arbeidet.For eksempeli Rogaland
, der
man har skreveten oversiktoverpåvirkningersomikkeer lagt inn i vann-nett. Dette på grunnav
kunnskapsmangel
hossektormyndigheten,eller at de somsitter på kunnskapenikkehar bidratt
aktivt i karakteriseringsprosessen.
Dette har forhåpentligendret segnå da de flesteområderhar fått
en prosjektlederpå plass.
Vi seri tilleggen stor utfordring i finansieringenav tiltaksplanene. Dette bør løftesopp somen av de
vesentligeutfordringene.
Vi vil samtidigvisetil at vi flere stederhar godkontakt med de somsamordnerarbeidetveden
vannregionmyndigheteller i et vannområdeog vi vet at det jobbeshardt for å gjøremestmuligmed
de begrensederessursenesomer, bådeved fylkesmennene,fylkeskommuneneog i vannområdene
Kunnskap
Kunnskaps
- og datagrunnlagetom vårevannforekomsterer genereltsett mangelfullt.Det gjelderalt
fra fjorder og kystvanntil ferskvann,vassdragog grunnvann.
Det er sværtbekymringsfulltat det er såstor usikkerhetknyttet til denfaktiskemiljøtilstandeni
mangevannforekomster.For at kommuneneskalsette av midler/ressursertil vannforvaltningen,er
det viktig at manhar et tilstrekkeligkunnskapsgrunnlag
om miljøtilstandenog et godt grunnlagfor å
prioritere tiltak.

Vi menerdet er et stort problemat myndighetenetotalt sett vet for lite om omfangetavde
utfordringenevi står ovenfor bådenår det gjelderkartlegging,tiltaksanalyserog gjennomføringav
tiltak, og fremfor alt om konsekvenseneav implementertetiltak. Dette er i strid med tankenom
kunnskapsbasertvannforvaltningog prioritering av tiltak etter «bestesamfunnsnytte»-analyser.
Vi er bekymretfor manglendekvalitet i karakteriseringsarbeidet,
noesomblant annethar ført til
mangeudefinertevannforekomster.Vi er ogsåskeptisketil at miljøtilstandenei flere tilfeller er satt
ut i fra eksisterendedatagrunnlag,somofte er utdatert eller mangelfullt.
Områder med kostholdsråd
• Dette er et tydeligtegn på at noeer alvorliggalt, og må ikketaslett på.
• Det er viktig at slikeområderblir ryddet opp i og at all videreforurensingstanseseller reduseres
sterkt, med klare kravtil at beste tilgjengeligeteknologibrukesi alle ledd.Fraet
samfunnsøkonomisk
synspunktbør dette særligprioriteresi områderhvor kostholdsrådenehar
størstinnvirkningpå folksliv og fører til en forringelseav tradisjonelleformer for høsting i
naturen,yrkesfiskeog friluftsliv.
Landbrukspåvirkning
• Vi serat dette er en av størsteutfordringenei mangelandbrukspregedeområder.Det er viktig at
kommunerogfylkesmennenefår nok ressursertil å utarbeidenyeeffektiveordningereller at
eksisterendestøtteordningerfor avbøtendetiltak økes.
• Klimaendringer vil bidratil økt avrenning.Dette må det ogsåtas høydefor i det viderearbeidet.
Annen matproduksjon
• Somfor landbasertindustri og landbruket,må det ogsåinnføresoffentlige kravog rammerfor
norskoppdrettsnæringsomsikreren miljømessigbærekraftigoppdrettsvirksomhet.
Hydromorfologiske endringer
Vannkrafter denstørstepåvirkningsfaktorenpå norskevann.Vi menerdet er umuligå ha en
situasjonhvor vassdragsreguleringer
øvrigvannforvaltningsespå somto adskilteprosesser.Vi
menerder er urimeligog ikkei tråd med verkennorskeller europeiskregelverkat den største
påvirkningsfaktorenholdesadskiltfra øvrigvannforvaltning, da hensyntil samletbelastningog
helhetligforvaltningskalværeførendefor arbeidet.Det vil værevanskelighvisulike særinteresser
skalfå særbehandling.Vi meneren nasjonalkartleggingav bådeenergibehovog geografisk
utredningav hvor det er mestfornuftig å byggeut må på plass.I påventeav en slikkartlegging,
bør vassdragsreguleringer
og tilstandsrevisjonenesesi sammenhengmed øvrigvannforvaltning.
Det er bra at kartleggingog overvåkingav sjøørretbekkerer med i dokumentene. Det er viktig at
dette arbeidetfortsetter.
Vi vil påpekeat ogsåål må nevnesspesielti forbindelsemedvannkraftanleggsom
vandringshinder,da dennetrengerannerledestilretteleggingennlaks, sjøørretog andre
fiskearter.
Kravpå økt minstevannføringer et godt avbøtendetiltak for å oppnåbedreøkologii regulerte
vassdrag
.

Andre viktig innspill i det videre arbeidet
Bruk av lovverket
Vi er opptatt av at føre-var-prinsippetskalbrukesnår manikkevet virkningeneav inngrep,utslippog
annenpåvirkningi naturen.Det vil alltid foregånoe utbyggingav infrastruktur,industrivirksomhetog
andretiltak somstorsamfunnetmenerer nyttig, selvom dette kanføre til negativpåvirkningpå
naturen.Det er derfor viktig å følgede prinsippersomvannforskriftenbyggerpå når det gjelder
helhetligvannforvaltning,det vil si at manskalta hensyntil densamledebelastningenog at vedtak
sålangt det er muligskalbaserespå fagligkunnskap,forskingog analyser.Vi menerdet er for mye
antakelserom risikofaktorenefor å oppnågodmiljøtilstandfor en stor del av vannforekomstene.
Dette er uheldigog vil kunneføre til lavinteressefor å gjennomførekostbaretiltak når mankanskje
ikkealltid vet hvor kostnadseffektivede er. Det må rett og slett mer tid og ressursertil for å dekke
dette kunnskapsbehovet.
Vi menerat man genereltbør ta i bruk tilleggskravenei § 12 i vannforskriftenpå en strengeremåte,
det vil si:
a) allepraktiskgjennomførbaretiltak settesinn for å begrensenegativutviklingi vannforekomstenstilstand,
b) samfunnsnyttenav de nyeinngrepeneeller aktiviteteneskalværestørreenntapet av miljøkvalitet,og
c) hensiktenmedde nyeinngrepeneeller aktivitetenekanpå grunnav manglendetekniskgjennomførbarhet
elleruforholdsmessigstorekostnader,ikkemedrimelighetoppnåsmedandremidler sommiljømessiger
vesentligbedre.

Økt press på arealene
Vi menerat det økte pressetpå arealbruker et av de vesentligevannforvaltningsspørsmålene.
Det er godt dokumentertat stadigmindreområderi Norgelengerkanbetraktessom”urørt
natur”. Dette påvirkerselvsagtogsåde flesteav vårevannforekomsterda inngrepvanligvis
innebærerat vannetsfremkomsti landskapetpåvirkes, og det økerrisikoenfor forurensing.Vi
menerderfor det bør leggesstørrevekt ved å sepå densamledebelastningeni forhold til
arealbrukogsåinnennorskvannforvaltning.
Enav grunnpilarenei vanndirektiveter at forvaltningenskalværehelhetlig. Da må et av
grunnkravene væreå sørgefor at manklarerå sedensamledebelastningen.At dette er et svakt
punkt i norsknaturforvaltningi dag, er godt dokumentertgjennomfor eksempelNikolai
KristoffersenWingesdoktorgradsavhandling
«Kampenom arealene», hvor bit-for-bit-utbygging
av utmark er et tema og i NIBR-UMB-NIVA-HIs prosjektKunnskapsbasert
planleggingog
forvaltningav kystsonen– medfokuspå ”bit for bit” -utbyggingog konsekvenserfor marin natur,
fiskeriinteresserog marinekulturminner.
Utbyggingi tilknytningtil vannforekomsterinnebæri prinsippetalltid presspå vannmiljøet.Og
det er ikkebarefysiskpåvirkningsomer problemet.Utbyggingfører ofte til økt risikofor
forurensingog til at denopprinneligefloraen/faunaenblir påvirket.
Godplanleggingi henholdtil vannforskriftenog naturmangfoldloven er viktig i fremtidig
arealplanlegging,for å sikregodt vannmiljø.

Medvirkning, informasjon/spredning og forståelse av informasjon
Vi menermedvirkningskjerbestpå lokalt nivå.I mangevannområderhar det likevelvist segå være
en utfordring at kommuneneikkehar kommeti gangmed denrent miljøfagligebiten og da heller
ikkehar klart å håndtereandreaktører.I mangekommunerhar det til nå vært stor usikkerhetom
hvemdet er somegentligskaljobbemed vannforskriftenog svarepå spørsmålom vannområdenei
kommunen.Dette må sees somen av forklaringene til at det på mangehold har vært lavt
medvirkningsnivåsålangt.
Vi menerfortsatt det må væreaktuelt å bryte ned arbeideti vannområdenei mindreenheteri de
tilfeller hvor denlokalereferansegruppener blir for stor. Dettevil væreet viktig virkemiddel for å
unngåinformasjonsmøterder deltakernebareer passivemottakereav informasjon.Temagrupper
eller gruppersomjobber medavgrensedeområder/enkeltevannforekomsterkanværeaktuelt.
Vi vil ogsåoppfordrevannregionmyndigheten,
prosjektlederefor vannområderog andresomjobber
for medvirkningtil å etterstrebeat informasjonsomsendesut/annonseresmå skrivespå et slik
måtte at det er:
o
o
o
o

Forståelig(unngåbyråkratiskeord og utrykk)
Engasjerendeog fengende
Det bør værelokalt og nært
Åpnemøter ogsåannonseresi lokalavisero.l.

Det har i mangevannområderikkevært avholdtmøter eller samlingerfor frivillige organisasjoner.
Slikemøter servi på somviktigefor å få til et minimumav medvirkning, og det er etter vår erfaring
vanligvisgunstigå arrangereslikemøter i samarbeidmed organisasjonene
.
Vi vet at det er mangesomjobber på sprengfor å oppfylletidsfristenei EUsvanndirektivog at
mangei forvaltningenhar et like sterkt engasjementfor et godt vannmiljøsomvi i de frivillige
organisasjonene.Vi ønskerlykketil videreog vil fortsette å gjørevårt bestefor å mobiliserevårefolk
til å medvirke.
Vennlighilsen,

ÅsaRenman
vannkoordinatorfor SABIMA,FRIFOog SRN
e-post: aasa.renman@sabima.no
Pb.6784St.Olavsplass,0130Oslo

ThomasSveri
Vikarierendevannkoordinator
e-post: thomas@frifo.no

