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Tiltaksanalyse (Problemkartlegging og miljøforbedringstiltak etter regulering)
indre Sogn Vassområde.
Sogn Villaksråd viser til mottatt høringsutkast på tiltaksanalyse og har følgende tilbakemelding.
For indre Sogn vassområde er det vannkraftverk som utgjør hovedproblemene i vassdragene og er
den største utfordringen i forhold til miljøet.
Det er for Sogn Villaksråd helt ubegripelig at Indre Sogn Vassområde fraskriver seg ansvaret med å
kartlegge problem og foreslå miljøforbedringstiltak i regulerte vassdrag, slik som det legges opp til
i retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsregulering av 25.mai 2012.
Jfr. Forøvrig vannforskriften.
Hovedtyngden av revisjonsåpninger vil komme i perioden fra nå og frem til 2022 og da er det
avgjørende at Indre Sogn Vassområde gjør jobben sin nå slik at tiltaksanalysene kommer inn i
forvaltningsplanen (Gjennomføringsplanen) som skal gjelde fra 2015 og i 6 år frem til 2021. Vi
finner det nødvendig å påpeke rekkefølgen og sammenhengen mellom vannforskriften og
sektorbehandling.
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Kfr. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer av 25. mai 2012
Pkt. 6 Omhandler forholdet mellom revisjon og vanndirektivet.
EU,s rammedirektiv for vann (vanndirektivet) og vannforskriften er sentrale regelverk som må
hensyntas i en revisjonsprosess. De lokale tilstandsanalysene og forvaltningsplanene gir nyttige
innspill til prioriteringen av miljøhensyn og hvilke tiltak som bør vurderes i revisjonen. Revisjon av
konsesjonsvilkår vil være et virkemiddel for å forbedre miljøtilstanden. Godkjent forvaltningsplan skal
legges til grunn for sektormyndighetenes saksbehandling i en revisjonssak.
Det er tragisk dersom slike tilstandsanalyser og forvaltningsplaner ikke finnes.
Den lokale tiltaksanalysen skal gjennomføres for hvert vannområde/nedbørsfelt og vil være mer
detaljert enn den oppsummerende planen.
Hovedtyngden av revisjonsåpninger vil komme i perioden fra nå og frem til 2022. Det er derfor
avgjørende at problemkartlegging og forslag på miljøforbedringstiltak kommer i tide, og gjøres
uavhengig av den enkelte konsesjonsdato og sektorbeslutning slik som det legges opp til i
retningslinjene for revisjoner. Tiltaksanalysen skal gi nødvendig kunnskapsgrunnlag som skal tas inn i
forvaltningsplanen som skal vedtas av fylkestinget, og skal videre til kongen i statsråd (Kongelig
resolusjon) og gjelde fra 2015 frem til 2021.
Med hilsen for Sogn Villaksråd
Bjørn Vike
Bjarne Meel
Leder
Styremedlem
Kopi sendt: Miljødepartementet, Miljødirektoratet, Vannregionmyndighetene i Sogn og Fjordane,
Fylkesmannen, Ytre Sogn Vassområde og NVE.
Brevet er elektronisk godkjent og blir sendt uten underskrift.

