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Felles høringsuttalelse fra FNF Oppland, Telemark, Buskerud, Sogn og fjordane,
Hordaland, Akershus, Vestfold og Agder i forbindelse med planprogram for
forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken
Forum for natur og friluftsliv ser på planprogrammet som dekkende og tydelig i forhold til
hvordan arbeidet med vannforvaltningen skal gjennomføres. Det er klart for oss at våre
interesser kan delta i den regionale referansegruppa, og de lokale referansegruppene i
Vest-Viken. Vi ønsker at FNF får delta i den regionale referansegruppen, og vi vil forsøke
å bidra til at ressurspersoner fra våre tilsluttede organisasjoner deltar i de lokale
referansegruppene.
Når det gjelder metoder for involvering/medvirkning tror vi at jo mer lokalt man etterspør
medvirkning, jo større engasjement vil man oppleve. Folk bryr seg om elva eller bekken i
sitt nærområde. Velforeninger, fiskerforeninger, lokallag av Naturvernforbundet eller
andre foreninger kan være viktige bidragsytere lokalt. Møter på lokalt plan må legges til
kveldstid.
I forbindelse med styrket medvirkning i vannområdene vil vi be om at
vannområdeutvalgene utvides med følgende formulering i forvaltningsplanen:
”Næringsliv og brukerinteresser skal også kunne ha representanter som fullverdige aktive
deltakere i vannområdeutvalgene.”
Når det gjelder informasjonen om det regionale arbeidet er vi så langt fornøyd med det
vi har fått, men vi opplever at informasjonsflyten på lokalt plan er varierende. Vi har
opplevd at verken FNF eller lokale foreninger har fått informasjon om planarbeid og
møter. På dette området er det derfor forbedrings potensiale slik vi ser det.
Forum for natur og friluftsliv ser med positive øyne på det omfattende arbeidet som nå er
satt i gang for å kartlegge og sikre god vannkvalitet i norske vassdrag.

Organisasjonene tilsluttet FNF Buskerud; Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund, Drammens og Oplands
Turistforening, Kongsberg og Omegns Turistforening, Ringerikes Turistforening, Naturvernforbundet i Buskerud, Norges
Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Oslofjordens Friluftsråd og Buskerud KFUK-KFUM speidere.
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