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HØRINGSSVAR - VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL I
VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN
Vi viser til deres brev datert 1.7.2012 om høring av vesentlige
vannforvaltningsspørsmål i vannregion Nordland og Jan Mayen.
Utarbeiding av høringsutkast
Fiskeridirektoratet region Nordland mottok et første utkast til utsjekk den 14. mai
2012. Vi leverte en omfattende uttalelse med konkrete forslag til endringer av det
første høringsutkastet. Det vises til vår uttalelse datert 25.5.2012 om minihøring av
første utkast til dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Nordland(vår
referanse 12/7246).
Mange av våre forslag til endringer ble tatt til følge i nytt høringsutkast datert
20.6.2012. Men våre forslag til endringer på de områdene vi mener var viktigst å få
rettet opp, ble ikke imøtekommet. Det gjaldt rømming av oppdrettet anadrom fisk,
utslipp av organisk materiale/næringssalter fra akvakultur og klassifisering av
vannforekomster uten merkbar påvirkning. Vi viser til vår uttalelse datert 25.6.2012.
Vannregionmyndigheten utarbeidet deretter konkrete forslag til tekstendringer som
ble hørt hos oss og Fylkesmannen i Nordland. Det viste seg etter hvert at det ikke var
mulig å komme fram til en mer omforent tekst om disse temaene. Vi viser til e-post
korrespondanse i tiden 25.6.2012 til 27.6.2012.

Postadresse:
Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

Besøksadresse: Sjøgata 1
E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

03495
Telefaks: 75526606
www.fiskeridir.no

Synliggjøring av uenighet
Det ble deretter enighet om nye avsnitt i de berørte kapitlene som fremsetter
Fylkesmannen i Nordland sitt syn og Nordland Fylkeskommune/Fiskeridirektoratet
region Nordland sitt syn. Vi viser til e-postkorrespondanse i tiden 27.6.2012 til
29.6.2012.
Fiskeridirektoratet region Nordland registrerer i ettertid at det har blitt en feil i
gjengivelsen av vårt syn. Vi viser til e-post til Vannregionmyndigheten datert
20.8.2012 hvor vi skriver at våre merknader med ett unntak synes å være korrekt
gjengitt.
Vi skriver bl.a.:
”Det som ikke er korrekt gjengitt er avsnitt 6 på side 24 (kapitel 3.1.1.). Det er ikke endret slik
vi ba om. Det har fått slik utforming: ”Nordland er landets største fiskeri- og oppdrettsfylke.
Enkelte steder vil oppdrett, fiske og foredling kunne påvirke vannkvaliteten, gjennom utslipp
av næringssalter og biprodukter fra fiske. Spredning av lakselus samt rømming av laks
representerer dessuten en mulig trussel for villaks og sjøørret.”
Vi ba om slik tekst: ”Nordland er landets største fiskeri- og oppdrettsfylke. I marginale
områder med dårlig vannutskifting kan utslipp av organisk materiale og næringssalter fra
oppdrett påvirke vannkvaliteten. Rømming av laks kan enkelte steder representere en mulig
trussel for villaks.
Jeg anførte også at Fiskeridirektoratet region Nordland per nå ikke vil ha noen oppfatning om
påvirkning fra lakselus slik at Fylkeskommunens oppfatning om lakselus måtte synliggjøres i
en egen setning etterpå.”
Vi anførte imidlertid at det var tilstrekkelig å nevne det for høringsinstanser som
måtte ta kontakt, og vi anså det ikke nødvendig med noe presisering og oppretting
av dokumentet under høringen. Fiskeridirektoratet region Nordland legger til grunn
at dette blir rettet opp nå.
Nærmere om vesentlige vannforvaltningsspørsmål
Normalt vil det være slik at resultatet av karakteriseringen, vil være et avgjørende
premiss inn i avklaringen av vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Karakteriseringen
med avsluttende risikovurdering vil gi kunnskap om:
-

Hvilke påvirkningsfaktorer som har størst negativ innvirkning på antallet
vannforekomster
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-

Hvilke påvirkningsfaktorer som har størst negativ innvirkning ut fra
størrelsen på de påvirkede vannforekomstene
Hvilke påvirkningsfaktorer som har størst negativ effekt på vannmiljøet (grad
av effekt)

Ovennevnte forhold er i hovedsak kvantitative størrelser.
I tillegg må det gjennomføres kvalitative vurderinger:
-

Har en tilstrekkelig kunnskap om påvirkninger og effekter?

-

Kjenner en til hvor påvirkningene kommer fra, eller famler en i blinde?

-

Må det ny eller mer overvåking på plass?

-

Er effektene av en påvirkning irreversibel eller reversible?

-

Har forvaltningene nødvendige virkemidler på plass for å forbedre tilstanden?

-

Må det utvikles nye verktøy/tiltak for å forbedre tilstanden?

-

Hvor lang tid tar det å bringe vannforekomsten opp i minimum god tilstand?

-

Hvor stor innsats må nedlegges for å opprettholde en god tilstand?

Det må derfor gjøres en helhetlig vurdering bygd på kvantitative størrelser og
kvalitative vurderinger. Fiskeridirektoratet region Nordland stiller spørsmål ved om
det kunne være mulig å anlegge en mer metodisk tilnærming til definisjon av
vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vi erkjenner imidlertid at det er avhengig av at
mesteparten av karakteriseringen er gjennomført.
En forklaring og en lærdom om uenighet
Klassifisering av vannmiljøtilstand og risikovurdering mot år 2021
(karakterisering)er som nevnt et vesentlig premiss inn i avklaringen av vesentlige
vannforvaltningsspørsmål. Dette arbeidet har pågått side 2010. Med unntak av en
liten periode ved årsskiftet 2011/2012, har det vært liten dialog og samarbeid om
denne arbeidsoppgaven på vårt kompetanseområde. Fiskeridirektoratet region
Nordland mener det er en av forklaringene på at det ikke har vært mulig å komme i
land med en felles virkelighetsforståelse om utslipp fra fiskeoppdrett, rømming av
oppdrettet laks og håndtering av vannforekomster uten merkbar påvirkning og
effekt.
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Veien videre mot en felles virkelighetsforståelse
Fiskeridirektoratet region Nordland er glad for at Vannregionmyndigheten har satt i
gang et arbeid som har til formål å forsøke å komme fram til omforente tekster i
dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Nordland. For å komme
nærmere en felles virkelighetsforståelse har vi foreslått at vi definerer mer presist hva
vi er uenige om og så går dypere inn i kunnskapsgrunnlaget. I den sammenheng vil
god dialog og samarbeid om karakteriseringen være avgjørende. Fiskeridirektoratet
region Nordland håper at det skal være mulig å arbeide fram et mer omforent
dokument til behandling i Vannregionutvalget og som skal endelig vedtas i
Fylkesrådet i Nordland.
Vi håper at våre uttalelser og korrespondanse i saken gir en god beskrivelse av vårt
syn om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i Nordland. Vi må ta forbehold om at
det kan dukke opp problemstillinger som det vil kunne være nødvendig å drøfte i
forbindelse med arbeidet med dokumentet som skal legges fram i
Vannregionutvalget.

Med hilsen

Håvard Dekkerhus
seksjonssjef
Arnt B. Olsen
seniorrådgiver

4

Kopi til:
Bindalsfjorden Vannområde
FHL Havbruk
Fylkesmannen i Nordland
Kystverket Nordland
Lofoten Vannområde
Mattilsynet region Nordland
Nordland Fylkes Fiskarlag
Nord-Salten Vannområde
Norges Kystfiskarlag
NVE region Midt-Norge
NVE region Nord
Ofotfjorden Vannområde
Planseksjonen

Lanes senter
Molovn. 10
Postboks 1502

9291 TROMSØ
8006 BODØ
6025 ÅLESUND

Felles postmottak
Boks 103

2381 BRUMUNDDAL
8001 BODØ

Postboks 97
Vestre Rosten 81
Kongensgate 14-18

8380 RAMBERG
7075 TILLER
8514 NARVIK

Postboks 185 Sentrum

5804 BERGEN

Ranfjorden Vannområde
Rødøy/Lurøy Vannområde
Skjerstadfjorden Vannområde
Sør-Salten Vannområde
Vefsn-/Leirfjorden Vannområde
Vesterålen Vannområde
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