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Forum for Natur og Friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for åtte frivillige 
organisasjoner innen natur og friluftsliv. Organisasjonene er Norges Jeger- og 
Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i 
Oppland, Hadeland Turlag, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges 
Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.  
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Vannregionmyndigheten for Vannregion Glomma 

Østfold fylkeskommune 

Postboks 220, 

1702 Sarpsborg 

sentralpost@ostfoldfk.no 

 

 

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion 

Glomma  

 

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Oppland mener det er bra og viktig at vi 

og andre organisasjoner og aktører som er interessert i vann får mulighet til å 

medvirke i prosessen med å utarbeide nye forvaltningsplaner for alle våre 

vannforekomster. Vi er fortsatt positive til at vannforskriften gir norsk 

vannforvaltning et ordentlig løft, selv om det fortsatt mangler svært mye 

ressurser for å gjennomføre prosessene og det planlagte arbeidet slik det var 

tiltenkt. 

 

Finansiering 

FNF Oppland mener at den kanskje viktigste utfordringen for vannarbeidet er 

knappheten på finansiering og ressurser. Dette må komme tydelig fram i 

dokumentet. Arbeidet etter vannforskriften er omfattende og dersom en skal ha 

mulighet til å lykkes er en avhengig av tilstrekkelig finansiering. 

Rammevilkårene må økes i hele tiltakskjeden, både gjennom Statsbudsjettet, på 

vannregionnivå, vannområdenivå og i kommunene. En er avhengig av et 
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spleiselag mellom staten og fylkeskommunen for å oppnå 

miljømålene. FNF Oppland håper at dette er noe 

fylkeskommunen er villig til å satse på og at de fra sin side vil bidra med 

tilstrekkelige midler. Mangelfull finansiering går også ut over de to neste 

vesentlige utfordringene vi ønsker å bemerke, medvirkning og 

kunnskapsgrunnlaget.    

 

Medvirkning 

For å få til en vellykket og helhetlig vannforvaltning er det svært viktig å få til 

en reell og bred medvirkning. I denne anledning ønsker FNF Oppland å trekke 

fram det som står i § 27 i vannforskriften: 

 

”Vannregionmyndigheten skal i samarbeid med vannregionutvalget tilrettelegge 

for at alle interesserte gis anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av 

denne forskriften og særlig ved utarbeidelse, revisjon og oppdatering av 

forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer.” 

 

Det er mange natur- og friluftslivsinteresserte som er opptatt av reine friske vann 

med velfungerende økosystemer. Organisasjonene kan bidra med unik 

lokalkunnskap og engasjement, så lenge det blir lagt til rette for det. Frivillige 

har en egeninteresse i å bidra med sin kunnskap, spesielt fordi arbeidet med 

vann har stor betydning for blant annet jakt, fiske, miljø, opplevelser og naturens 

egenverdi.  

 

Vi ønsker derfor å medvirke videre i prosessene i vannforvaltningen, både lokalt 

og regionalt. Ikke minst er det er viktig at vannregionmyndighetene og de 

ansvarlige for vannområdene sikrer at ulike interessegrupper får bedre 

muligheter til medvirkning i det videre arbeidet.  

 

FNF Oppland minner om at de fleste av oss har få muligheter til å delta på møter 

på dagtid i uken, da frivillige jobber med dette på fritiden. Ordet «tilrettelegge» i 

§ 27 forplikter til mer enn å bare sende dokumenter på ordinær høring. På side 

19 i dokumentet, under ”Medvirkning gjennom hele prosessen”, står det nettopp 

at ”medvirkning skal ikke bare skje gjennom høringer”. 
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Prioritering 

Under kapittel 6 ”De viktigste påvirkningene og utfordringene” 

er det beskrevet mange påvirkninger som kan være utfordringer for vannmiljøet. 

FNF Oppland vil særlig trekke fram både eksisterende og planlagt 

vannkraftutbygging som vi mener kan ha stort konfliktpotensial i forhold til 

økologisk tilstand og bør gis ekstra prioritering. 

 

Hovedutfordringer i vannområdene - Vannkraft 

Vi anbefaler å ta med utfordringene rundt framtidige vannkraftsutbygginger. 

Dette burde nevnes da det utgjør en stor utfordring for vannmiljøet i tiden 

framover, selv om vi enda ikke vet hvor mange som vil bli realisert. Denne 

tematikken, framtidige vann- og vindkraftutbygginger, er også noe vi anbefaler å 

inkludere under uavklarte problemstillinger. 

 

Brukerinteresser  

Friluftsliv er landets største enkeltkilde til fysisk aktivitet og 90 % av Norges 

befolkning deltar i løpet av året. Det er førstevalget for de som ønsker å komme 

i form, de inaktives foretrukne aktivitet, har lave investeringskostnader, er 

lavterskel og sosialt utjevnende. Friluftslivet favner bredt og fanger ofte opp de 

som detter utenfor konkurransebasert aktivitet, samt er en aktivitet hvor nettverk 

dannes og styrkes. Friluftsliv har dokumentert positiv effekt på fysisk og psykisk 

helse, og flere forskningsrapporter viser at naturopplevelser kombinert med 

fysisk aktivitet er blant de viktigste faktorene for vår totale helsetilstand. Vann 

er en av de viktigste forutsetningene og motivasjonsfaktorene for friluftsliv, 

både direkte i form av for eksempel bading og fiske, men også i form av 

opplevelse, lyd, intakte landskap m.m. 

  

FNF Oppland mener en må kunne ha en revurdering av kvalitetskrav og tiltak 

ved eksisterende kraftverk hvert 6. år. Det bør kunne gis nye krav til blant annet 

minstevannsføring og grenser for raske variasjoner i vannføringa, trygge system 

for sikring mot tørrlegging av elv ved feil, magasinnivå som oppfyller 

sesongmessige nivåkrav for å sikre gyting og uhindra vandring for fisk. Dette er 

viktig for å sikre godt økologisk potensial og for at økosystemene skal kunne 

fungere.  
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FRIFO, SRN, Norske vasskraftkommuner m.fl. har klaga Norge 

inn for ESA med krav om blant annet at dagens miljøkrav i 

Vannforskriften skal gjelde fullt ut ved revisjon av gamle vannkraftkonsesjoner 

og at konsesjonsvilkår som påvirker vannforekomstens tilstand må kunne bli 

justert hvert 6. år i tråd med direktivets krav. FNF Oppland vil påpeke at det er 

viktig å avvente svar fra ESA før revisjoner blir gjennomført.   

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Oppland fylkeskommune  

Fylkesmannen i Oppland 


