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Mer penger til viktig vannforvaltning 
 
Gratulerer med utnevnelsen som Klima- og miljøvernminister! 
 
Vi ønsker å informere om behovet for mer oppmerksomhet på vannforvaltningen. Vi håper du og 
den nye regjeringen vil sørge for at norsk vannforvaltning får nok ressurser til å gjøre jobben sin. 
 
Målet med norsk vannforvaltning er å sikre en bærekraftig og helhetlig vannforvaltning, til beste for 
både vannmiljø og samfunn. Dette vil kreve en god, fungerende forvaltning, med nok ressurser i alle 
ledd.  
 
En finansieringsplan ble lagt frem av en enstemmig energi- og miljøkomité på Stortinget i 2008, da 
vannforskriften ble vedtatt. Vedtaket gjorde det klart at ressursbehovet ville være minst 600 
millioner kroner innen utgangen av 2014. Forrige regjering la i sitt budsjettframlegg i oktober opp til 
en betydelig underfinansiering. Det økonomiske etterslepet har økt til ca 300 millioner kroner. 
Vannforvaltningen har altså bare fått halvparten av den finansiering som kreves! Det merkes.  
 
Våre organisasjoner merker dette først og fremst ved at verken vannregionmyndigheter eller 
koordineringsansvarlige i vannområdene har tid til å ivareta den påkrevde medvirkningen fra 
allmennhet og interesseorganisasjoner. Ressursmangelen merkes også ved store svakheter og hull i 
kunnskapsgrunnlaget. Dette har ført til at aktører trekker i tvil den antatte miljøtilstanden for mange 
vannforekomster. Hvis verken sektormyndigheter eller påvirkere har tillit til klassifiseringen 
(miljøtilstanden) eller til datagrunnlaget er de også lite motiverte til å foreslå eller finansiere tiltak for 
å gjøre noe med problemene. 
 
Vanndirektivet krever at vannforvaltningen skal være kunnskapsbasert og tilrettelagt for bred 
medvirkning. En solid kunnskapsbase fås gjennom kartlegging, overvåking og analyse. Med 
underbudsjettering får vi ikke dette nødvendige kunnskapsgrunnlaget på plass. I løpet av høsten 
2013 skal alle vannområder presentere forslag på tiltak for hvordan man skal oppnå miljømålene. 
Dette arbeidet ligger på de fleste hold langt bak tidsplanen og vil ikke oppnå forventet kvalitet. 
Årsaken er ressursmangel, men også og at flere viktige sektormyndigheter ikke bidrar i arbeidet med 
tiltaksanalysen. Som ansvarlig minister for vannforvaltningen må du sørge for at det følger 
tilstrekkelig ressurser med gjennomføringen av vanndirektivet.    
 



Vanndirektivet skulle sørge for god miljøtilstand i alle vannforekomster innen 2021. Nå viser det seg 
at miljøtilstanden i over en tredjedel av vannforekomstene er i risiko for at de ikke vil oppnå 
miljømålene innen fristen, selv om det settes i gang tiltak nå. Samtidig ser vi at EUs vanndirektiv er et 
stort og viktig satsingsområde i de fleste europeiske land som vi liker å sammenligne oss med.
har ikke vært tilsvarende vilje til å prioritere dette arbeid
vann er for norsk matproduksjon i landbruk, fiske og havbruk,
folkehelsa, hvor viktig vannet i landskapet er for ”folkesjelen” og ikke minst hvor viktig et godt 
vannmiljø er for fungerende økosystemer og biologisk mangfold. Vannforvaltningen skal sørge for alt 
dette, samtidig som alle ulike typer samfunnsinteresser blir ivaretatt, fra friluftsliv til matproduksjon, 
energiproduksjon og industri.  
 
Vannressursene er selve grunnlage
lengden være best tjent med en velfungerende vannforvaltning 
bemanning, kompetanse og et godt datagrunnlag. Den forrige regjerings økonomiske etterslep
satt vannforvaltningen på sparebluss.
vannforvaltning på alvor og gi den et kraftig og nødvendig løft
grep.  
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