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Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende
tiltaksprogram i Vest-viken
Vi viser til høring av regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram og kommer
herved ved en uttalelse for Buskerud delen av Vest-Viken vannregion.
Dette innspillet må ses i sammenheng med høringsinnspillene som avgis av lokale miljø- og
friluftslivsorganisasjonene i de enkelte vannområder Disse vil i større grad gå inn på de konkrete
forholdene i vannregionene og vannområdene og de kokrete tiltakene.
Vi viser også til de nasjonale natur og friluftslivsorganisasjonene sitt høringsinnspill og støtter dette
fult ut.

Generelt
Vi mener at vannforskriften setter de riktige rammene for å skaffe til veie mer kunnskap om
vannmiljøet og oppnå en helhetlig økosystembasert forvaltning av vassdragsnaturen vår. Vi er svært
begeistret over at vannmiljøet nå er satt i fokus.
Selv om vi fortsatt har langt igjen, har vi fått et kjempeløft for kunnskapen om vannmiljøet i Norge. Vi
har aldri før hatt kunnskap om vannforekomstene tilgjengelig sånn som vi har i dag gjennom vannnett. Planene som nå er på høring berører i aller høyeste grad interesser knyttet til miljø og friluftsliv
og allmenne interesser.
Tiltaksprogrammet med prioriteringer og tilhørende tiltakstabell er omfattende og grundig. Det har
vært gjort en stor jobb for å få dette på plass. Tiltakene som er foreslått er bra, og vi håper at det
settes av midler i alle ledd for å få satt i gang tiltakene i denne planperioden.
Vi etterlyser bedre tabeller og generelt at planene er bedre tilgjengelig for almenheten. Mange av
planene er svært detaljerte og med veldig teknisk språk, og for mange er de uoverkommelige og
sette seg inn i.
Det er generelt et problem at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt når det gjelder registrering av
påvirkninger i Vann-Nett, noe våre medlemmer også har merket seg. Til mer vi ser på vann der vi har
lokal kunnskap, desto mer ser vi at det er mangler. Mange av disse opplysningen vet vi at
Fylkesmanen bør sitte på, og vi stiller derfor spørsmål om hvorfor disse ikke er lagt inn.
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Forum for natur og friluftsliv i Buskerud (FNF-B) er et samarbeidsforum mellom natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet med FNF-B er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta
natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker innenfor Buskerud.

Utfordringer.
Planprosessen har også vist at kunnskapen om miljøtilstanden og effekten av påvirkningene for å
sette inn de mest kostnadseffektive tiltakene ikke er god nok.
Mangel på data, eller lite data, som grunnlag for vurdering av miljøtilstand.
Framstillingen av miljøtilstanden er god, selv om det er stor usikkerhet i forhold til faktisk tilstand.
Derfor håper vi at det videre kartleggingsarbeidet fram mot neste plan vil bli prioritert.

Tiltak
I underkant av 4000 tiltak foreslås på vannforekomstnivå- kunnskapsinnhenting er et viktig tiltak som
foreslås i en rekke vannforekomster
Det er usikkerhet rundt karakterisering og klassifisering for svært mange vannforekomster i
vannregionen, og derfor foreslås betydelig mer kartlegging og overvåking før man helt sikkert kan si
om foreslåtte tiltak vil være nødvendige eller riktige tiltak.
Viktige punkter for organisasjonen:




Kalking er et særdeles viktig tiltak i de områder sur nedbør er registret som et problem. At
kalkingsprogrammene forsetter er viktig for lokal aktivitet i form av godt fiske og fiskestell.
Dette er grunnlagt for mange av jeger- og fiskeforeningene sin virksomhet.
Behandling av gamlekonsesjoner og bedre miljømål i vann og vassdrag.

Positivt
Det er positivt at:



«tap av biologisk mangfold» nevnes som en miljømessige utfordringer i vannregionen.
brukerinteresser er satt i fokus:
«Oslofjordregionens vannforekomster står i en særstilling i Norge når det gjelder
brukerinteresser, hvor fokuset særlig blir å sikre og bevare natur- og miljøkvaliteter
av god kvalitet for allmenheten på lang sikt.»




vannmiljø og vannforvaltning er satt på dagsorden.
Det er lagt ned så mye arbeid og innsats i dette arbeidet

Medvirkning
Vi viser til §27 i vannforskriften og minner om at vannregionmyndighetene, i samarbeid med
vannregionutvalget, skal legge til rette for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i
gjennomføringen av forskriften og særlig ved utarbeidelse, revisjon og oppdatering av
forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer.
Mange av våre engasjerte medlemmer har en sterk interesse i å bidra med sin kunnskap fordi
arbeidet med vann har stor betydning for blant annet jakt, fiske miljø, landskapsverdiene knyttet til
vannet. Vi vil derfor nok en gang understreke at våre organisasjoner kan bidra med unik
lokalkunnskap. Vår medvirkning bygger på et ekte engasjement og vil bidra til å forankre
forvaltningsplanene i befolkningen. Dessverre ser vi at medvirkning fra miljø- og
friluftslivsorganisasjonene har blitt fulgt opp i varierende grad.

Blant utfordringer vi har sett i den første planfasen vil vi nevne svært få møter i enkelte av
vannregionen, vanskelig tilgjengelig informasjon, for mye informasjon som ikke er tilpasset mottaker,
får møter lagt til kveldstid.

Kunnskapsgrunnlaget
Det er generelt et problem at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt når det gjelder registrering av
påvirkninger i Vann-Nett noe våre medlemmer også har merket seg. Noe dere også bekrefter i
planprogrammet:
«Data fra kun 6 % av vassdragene er vurdert til å ha høy pålitelighetsgrad mht vurdering av økologisk
tilstand. I disse vannforekomstene har man overvåkingsdata som brukes for å fastslå miljøtilstand og/
eller påvirkninger. I hele 60 % av vassdragene er miljøtilstanden vurdert til å ha lav pålitelighet.»

Revisjoner
Det er store utfordringer med mange og gamle konsesjoner og reguleringer uten konsesjon.
Det er bra dere setter fokus på dette og ber om de hjemlene som finnes tas i bruk:
«Utsette frister eller finne nye løsninger for å innføre standard miljøvilkår i alle gamle konsesjoner. I
vannregionen er det flere relativt gamle kraftutbygginger som har skjedd uten konsesjon. I flere av
disse er det potensiale for å oppnå stor miljøgevinst ved å innføre vilkår for å ivareta hensynet til
vannmiljøet uten at dette vil medføre store produksjonstap.»
Det er bra dere legger opp til be om ny konsesjon i de vassdrag der det vil stor miljøeffekt.

Videre arbeid
Vi vil her minne om Plbl. §8-2. om virkningen av regional plan:
«Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig
planlegging og virksomhet i regionen.»
I dette ligger det at et gyldig planvedtak skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og organer til
å søke å følge opp og gjennomføre planen. En regional plan har liten hensikt hvis den ikke følges.
Forpliktelsen gjelder både for kommuner, statlige organer og regional planmyndighet selv.
Vi forutsetter at vannregionmyndighetene legger dette til grunn og tar utgangspunkt i at planen skal
være sektorovergripende og bidra til helhetlig planlegging i tråd med intensjonen i vannforskriften.
Og videre her legge tilsvarende vekt på at dersom en etat i sin planlegging fraviker miljømålene som
er satt i den regionale vannforvaltningsplanen gir det grunnlag for å fremme innsigelse til de aktuelle
arealplanene. Vi etterlyser at dette reflekteres tydeligere i planene etter at høringsperioden er over.
Det er viktig å beholde vannområdekoordinatorene i vært vannområde og eventuelt ansette i de
vannområder som ikke har i dag. Koordinatorene sitter på store kunnskaper og kompetanse. Det vil
lette abeidet betraklig hvis disse forble ansatt i vannområdene, for å følge opp arbeidet ut denne
planperioden og inn i neste.
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