Vest-Agder fylkeskommune
Tordenskjolds gate 65
Postboks 517 Lund
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Dato: 03.07.2019

Dette brevet sendes på vegne av: Aust-Agder Turistforening, Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og
fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Skogselskapet i Agder.
_______________________________________________________________________________________________

Innspill til forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder
Vi viser til brev datert 29. mars 2019 om forslag til planprogram og hovedutfordringer i vannregion Agder som er lagt
ut til høring og offentlig ettersyn. FNF Agder takker for muligheten til å komme med innspill og har følgende
kommentarer;

Høringsdokument 1: Planprogram til regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder
2022-2027
FNF Agder er positive til det omfattende arbeidet for å kartlegge og sikre god vannkvalitet i norske vassdrag, og
synes det er veldig bra at det er et mål at alle som har en interesse for vann og vannforvaltning skal ha mulighet til å
medvirke og gi innspill. En god forvaltning av våre vannressurser er viktig for å sikre et rikt og naturlig artsmangfold,
samt god drikke- og badevannskvalitet. Dette er essensielle kvaliteter som er avgjørende for blant annet folkehelse
og friluftsliv.
Planprogrammet klargjør hva som skal gjøres når og av hvem, formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Det legges opp til god medvirkning, og viser til
pkt. 8.2 i planprogrammet i høringsdokument 1. Vannområdene samarbeider med lokale og regionale
interesseorganisasjoner, og noen interesseorganisasjoner deltar fast i vannområdemøter. Det er positivt at denne
ordningen fungerer bra, og vil bli videreført. Det vil også kunne være aktuelt med konkrete temamøter på
vannregionnivå, her vil det tas imot innspill til aktuelle temaer. FNF Agder ønsker å være med videre i arbeidet, med
mulighet for mer medvirkning slik at lokal kunnskap kan styrke kommende plan.
På side 19 i høringsdokument 1 står det blant annet at frem mot oppdatert vannforvaltningsplan er det en rekke
tema og utredninger som må utarbeides eller oppdateres. Klima- og miljødepartementet har i sin veiledning sagt at
følgende tema skal prioriteres: 1. styrke kunnskapsgrunnlaget, 2. oppdatere miljømål, 3. kostnadsanslag og
nyttebeskrivelse, 4. klimaendringer og klimatilpasning, 5. plastforurensning og 6. beskytta områder. Det er positivt at
drikkevann og badevann skal prioriteres som viktige tema i oppdatering av da dette er et viktig arbeidsområde for
FNF Agder. Plastforurensing og konsekvenser av dette er også viktig å prioritere i årene fremover, da det er behov
for å vite mer om hvilken virkning dette har for dyrelivet, og for oss mennesker som henter mye av vår mat fra
vassdrag og kystvann. Vi ønsker at det blir gjort konkrete gjennomføringer av tiltak, både i perioden som har vært og
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i perioden framover, og at det blir satt av tilstrekkelig med midler slik at man oppnår god vannkvalitet i vassdragene i
vannregion Agder.

Høringsdokument 2: Hovedutfordringer i vannregionen
Hovedutfordringene i vannregion Agder beskriver dagens miljøtilstand og endringer under pkt. 3.7 i
høringsdokument 2, hvor dagens miljøtilstand vises i tabell 3 og viser til endringer fra miljøtilstanden i 2013.
Sammenlikner vi disse tabellene så viser det et økende antall av vannforekomster i svært god eller god tilstand. Disse
tallene kan skyldes at det faktisk har vært en forbedring av vannkvaliteten, men det kan også skyldes tekniske
endringer som er gjort på klassegrenser. Realiteten i endringene er derfor usikre, og det trengs derfor bedre data i et
langsiktig perspektiv for å kunne slå fast at det faktisk er endring i vannkvaliteten. FNF Agder mener at
miljøtilstanden og påvirkninger for vannregion Agder er godt beskrevet med den kunnskapen vi har i dag, samtidig
som vi støtter prioriteringen om å styrke kunnskapsgrunnlaget for å sette i gang tiltak for å bedre, vedlikeholde eller
forebygge forringelse av miljøverdier.
Alle interesser av betydning er ivaretatt, men viser til viktige saker for FNF Agder som påpekes under.
Påvirkninger i vannregionen står beskrevet under pkt. 4.1 i høringsdokument 2, og endring av påvirkninger fra forrige
runde står beskrevet under pkt. 4.2 i samme dokument. Sammenlignes hovedutfordringene, er de ikke vesentlig
annerledes. Problemvekst av krypsiv er beskrevet til å hovedsakelig være en utfordring for brukerinteressene, og er
derfor ikke fremkommet som en hovedutfordring i vann-nett. Krypsiv har vært et viktig arbeidsområde for FNF
Agder, da massevekst kan påvirke det biologiske mangfoldet i vassdrag ved å redusere kvaliteten på gyteområder, og
danne fysiske barrierer. Dette bør løftes opp i planarbeidet, sammen med fremmede fiskeslag i vassdragene som kan
påvirke lokale fiskearter og føre til at det ikke oppnås god økologisk tilstand.
Det er positivt at det på side 16 i høringsdokument 2 er listet opp en tabell over utfordringer som man har tilknyttet
vassdragene i Agder, men som ikke kommer frem i vann-nett. Her er blant annet utbygging av ny E39 og E18 nevnt.
Slike utbygginger kan berøre flere vannforekomster som vil bli påvirket både gjennom de fysiske inngrepene ved
veiutbygging, men også gjennom at den kjemiske vannkvaliteten og dermed også miljøtilstanden forringes.
Veiutbygging vil kunne redusere miljøtilstanden, og gjøre det enda vanskeligere å nå vannforvaltningsmålet om god
miljøtilstand i vannforekomstene. Det er som nevnt ovenfor også positivt at forsøpling i vann/elv/sjø blir nevnt i
denne oversikten da det er behov for å vite mer om hvilken virkning dette har for dyrelivet, og for oss mennesker.
FNF Agder er også enige i at vandringshindre bør registreres og kartlegges. Vandringshindre stenger vandring for fisk
og kan føre til at fisk ikke får tilgang til viktige gyte- og oppvekstområder. Dette kan være sårbart for fiskebestander,
og er spesielt viktig for arter som laks, sjøørret, ål og storørret. Det som også kanskje burde kartlegges er om
vanntilstanden kan påvirke fiskebestander som for eksempel ved fiskedød og overbefolkning av fisk.
Vi er positive til at viktige brukerinteresser inkluderes under pkt. 5.3 i høringsdokument 2, og at dette vektlegges i
det videre arbeidet med vannforvaltningsplanen. Her nevnes blant annet landskapsopplevelser, rekreasjon med
friluftsliv, fritidsfiske, padling, turgåing, bevaring av biologisk mangfold, nasjonale laksevassdrag, bevaring av
vernede områder og truede arter, samt sikring/vern av mulige fremtidige drikkevannskilder. Dette er viktige
interesser for organisasjonene i FNF Agder.
Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet med planen. FNF Agder ønsker å være med videre i arbeidet, med
mulighet for medvirkning slik at lokal kunnskap kan styrke kommende plan.
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For Forum for natur og friluftsliv Agder
Jorunn Haugen, koordinator
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