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Dette brevet sendes på vegne av DNT Drammen og Omegn, Kongsberg og Omegns 

Turistforening, DNT Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Oslofjordens 

friluftsråd, Naturvernforbundet i Buskerud, NOF avd. Buskerud, Drammen klatreklubb, Buskerud 

KFUK-KFUM Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud Botanisk 

forening, Skogselskapet i Buskerud og Telemark.  

 

FNF Buskerud har følgende merknader til regional vannforvaltningsplan, med tiltaksprogram og 

handlingsprogram, i vannregion Vestfold og Telemark, vannområde Numedalslågen.  Vannområde 

Numedalslågen omfatter kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Larvik og 

Sandefjord, hvor av de fire første ligger i gamle Buskerud fylke.  

Til orientering så vil FNF Buskerud i samarbeid med FNF sine organisasjoner i Viken skrive en egen 

uttalelse til vannforvaltningsplanene i vannregion Innlandet og Viken.  

 

Innledning 
 

FNF Buskerud representerer 14 natur- og friluftslivsorganisasjoner i gamle Buskerud fylke. De fleste 

av disse organisasjonene er opptatt av vannmiljø, og jobber på frivillig basis med å ivareta og sikre 
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vannet vårt. FNF Buskerud mener fylkeskommunen og vannområdekoordinatorene må inkludere de 

frivillige organisasjonene mer i vannforvaltningsarbeidet, og bruke deres kompetanse og kunnskap til 

å ivareta vannområdene våre.  

Vannforvaltningsarbeidet må være mer oversiktlig og inkluderende for allmennheten og 

frivilligheten.  

I denne uttalelsen ønsker vi å gi innspill på tre forbedringspunkter i vannforvaltningsarbeidet til 

fylkeskommunen: 1. Registrere inngrep i vannmiljø, 2. Sørge for at miljømålene nås, 3. Medvirkning.  

 

1. Registrere inngrep i vannmiljø 

 
I vannforvaltningsarbeidet finnes det en god oversikt over vannmiljøet. Med bruk av vann-nett er det 

mulig å finne miljøtilstanden i de fleste vann i regionen. Vi savner en bedre oversikt over inngrep som 

gjøres i vannmiljøet.  

 

Våre tilsluttede organisasjoner er mye ute i felten, og registrerer inngrep i vannmiljøet.  

Vi ønsker at det skal bli enklere for allmennheten og de frivillige organisasjonene å registrere inngrep 

i vannmiljøet, og komme med forslag til utbedringer.  

 

Eksempel Numedalslågen:  

Langs Numedalslågen bygges det boliger og infrastruktur innenfor hundremetersgrensen. Også et 

snødeponi i området er bygd innenfor hundremetersgrensen. Utbyggingen i området fører til store 

inngrep i naturen og i Numedalslågen.  

     

Langs oldtidsstien i Kongsberg er det hogd ned flere trær for å lage utsiktspunkter langs lågen, og sike 

de nye boligene utsikt til lågen. Avhogging fører til avrenning i lågen, noe som igjen påvirker 

vannkvaliteten. Når vannkvaliteten går ned, ødelegger vi også leveområdene til akvatiske dyr, 

deriblant ørret og laks som er viktig for vår nasjonale ansvarsart, elvemuslingen.  
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Elvemusling 

Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare elvemuslingen, en art det finnes mye av i 

Numedalslågen1. Elvemuslingen lever i en tidlig periode av livet som larve på gjellene av laks eller 

ørret. Etter en periode på 10-11 måneder vil den vesle muslingen slippe seg ned på bunnen av elva, 

der den graver seg ned. I 5-8 år ligger muslingen nedgravd før den begynner å komme til syne i 

grusen2. Når arealer langs Numedalslågen dreneres og planeres, og de naturlige vegetasjonskantene 

langs vassdragene fjernes, øker faren for erosjon og avrenning av jord, silt, og leirpartikler direkte til 

vassdragene med nedslamming av elvebunnen som resultat3. Larvene til elvemuslingen trives ikke på 

silt, men på grusbunn.  

Naturmangfoldloven § 8 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 
 
FNF Buskerud ønsker at vannkoordinatorene skaper en god relasjon til frivilligheten, og gjør det 
enkelt å registrere inngrep i vannmiljøet i Numedalslågen. Inngrep som registreres bør behandles av 
en naturforvalter, og tas hensyn til i offentlige beslutninger.  
 
 

2. Miljømål 
 
Vannforvaltningsarbeidet må lege til rette for at vi når miljømålene innen 2027. FNF Buskerud ønsker 
at vannforvaltningsmyndighetene setter søkelys på to ting for å nå miljømålene: 1. Spredte avløp, og 
2. Kraftutbygging.  
 
Spredte avløp 
Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle 
avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Målsetningen skal være at alle 
anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene 
etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 20334.  
 
Vi i FNF Buskerud ønsker at alle avløp langs Numedalslågen og i tilhørende vassdrag registreres og 
sikres etter forurensningsforskriftens rensekrav.  
 
Kraftutbygging 
 

 

1 http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_192.pdf  
2 https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1107/m1107.pdf  
3 https://www.statsforvalteren.no/siteassets/utgatt/fm-hedmark/dokument-
fmhe/05_miljo_og_klima/fisk/elvemusling/rapport-2005-122.pdf  
4 https://www.norskvann.no/index.php/10-nyheter/2048-rensekrav-skal-overholdes  

http://fmtl.gislink.no/elvemusling/kilder/ID_192.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1107/m1107.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/utgatt/fm-hedmark/dokument-fmhe/05_miljo_og_klima/fisk/elvemusling/rapport-2005-122.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/utgatt/fm-hedmark/dokument-fmhe/05_miljo_og_klima/fisk/elvemusling/rapport-2005-122.pdf
https://www.norskvann.no/index.php/10-nyheter/2048-rensekrav-skal-overholdes
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Kraftutbygging påvirker vannmiljøet. Vi i FNF mener at samfunnsnytten (kostnader/ kraftbehov) 
prioriteres høyere enn økologien i området.  
 
For å nå miljømålene innen 2027 mener vi at vannforvaltningsmyndigheten må stille strengere krav 
til kraftutbygging i og langs Numedalslågen. Biologisk mangfold og økologi må stå sterkere i møte 
med kraftutbygging.  
 
 

3. Medvirkning 
  
FNF Buskerud og FNF Vestfold representerer til sammen 37 ulike natur- og friluftslivsorganisasjoner. 
Hver og en av disse organisasjonene har høye medlemstall og besitter masse kunnskap om det lokale 
vannmiljøet langs Numedalslågen. I medvirkningsprosessen må det komme tydeligere frem hvordan 
disse kan bidra, og hva som ønskes av organisasjonene.   
  
Medvirkning må skje både på regionalt nivå og på kommunenivå. Deltakelse i referansegruppe og 
vannområdegrupper er den enkleste måten å involvere frivillige på. Ofte ser vi at engasjementet er 
størst helt ned på vannforekomstnivå. Enten det er en sjøørretbekk eller områder for padling, bading 
og turgåing. Det er på dette nivået vi kan sikre den beste medvirkningen.  
 
 

 

 
Vennlig hilsen 
Forum for natur og friluftsliv 

Buskerud 
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Koordinator 

FNF Buskerud 


