forum for
natur og friluftsliv
Hedmark

Klima- og Miljødepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Elverum 15.01.18

Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
På bakgrunn av erfaringene fra arbeidet med gjeldende forvaltningsplaner, og fordi disse i framtida
kun skal revurderes og oppdateres, foreslår departementene endringer i vannforskriften. Forslaget
innebærer bl.a. at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal gis som regionale planer etter plan- og
bygningsloven, og at naturmangfoldloven erstatter plan- og bygningsloven som en av de tre
hjemmelslovene for vannforskriften.
FNF-Hedmarks kommentarer:
Dette forslaget føyer seg inn i rekken av det regjeringen kaller «forenklinger», men som egentlig er
svekkelser av naturforvaltningsarbeidet. Det man ønsker nå er å flytte ansvaret fra Fylkeskommunene
til Miljødirektoratet, med Fylkesmennene som ny regional vannregionkoordinator for å samle innspill
fra sektormyndigheter og sivilsamfunn. I tillegg fjernes forankringen i plan- og bygningsloven for
vannforvaltningsplanene som fylkesdelplan, og dermed fjernes formell og juridisk status på planene.
Fylkeskommunene fratas enhver rolle i vannforvaltningsarbeidet etter vannforskriften.
Vannforskriften må være hjemlet i plan- og bygningsloven
FNF-Hedmark og våre tilknyttende natur- og friluftslivsorganisasjoner ønsker å ivareta norsk vann- og
vassdragsnatur, og vi mener at plan- og bygningsloven er et viktig verktøy for å sikre prinsippene om
åpenhet og lokal forankring. Vannforskriften bør derfor fortsatt være hjemlet i plan- og
bygningsloven, da det er den lokale kunnskapen og informasjonen som må ivaretas i forvaltningen.
Fylkeskommune må fortsette som koordinatorer i vannregionene
I vannforvaltningsspørsmål har det vist seg at regionale og lokale politikere har tatt ansvar og sørget
for progressive planer som forbedrer bl.a. eldre vannkraftverk. Dette skyldes i stor grad at kommunene
og fylkeskommunene har blitt tilført ressurser som jobber med sakene og legger fram fakta i sakene.
Ved å ha tilgjengelige ressurser, blir sakene også prioritert og det blir et større lokalt engasjement
rundt vannforvaltningssakene.
Vannforvaltningsplanene må utarbeides i vannregionene
Mange vannmiljøtiltak er knyttet til lokal forvaltning. Det er for eksempel kommunene som må
gjennomføre endringer i spredt avløp, deler ut SMIL- og RMP-midler i jordbruket, og det er lokalt at
tiltakene gjennomføres. Vi mener derfor det er uheldig at myndigheten foreslås flyttet «oppover i
systemet». En mer sentral forankring av dette arbeidet vil fjerne motivasjon og interesse fra regionale
og lokale politikere til å engasjere seg i vannforvaltningsspørsmål og mindre lokal innflytelse og
involvering fra kommuner, organisasjoner, lag og foreninger. Vi er derfor kritiske til forslaget om at
Miljødirektoratet skal skrive de regionale vannforvaltningsplanene.
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Tilslutt vil vi kommentere at timingen på dette forslaget er uheldig. Vannregionene er nå i full gang
med å gjennomføre tiltak i forhold til de vedtatte planene, og det er viktig at dette arbeidet blir
prioritert og gjennomført. Dersom det nye organiseringsforslaget blir gjennomført, frykter vi at mye
ressurser vil gå med til en omstillingsprosess.

Mvh.
Christian Dufseth
FNF-koordinator Hedmark
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