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Nasjonal gjennomgang og prioriteringer av kommende revisjonssaker. 
 

SRN, FRIFO og SABIMA viser til brev fra NVE av 26.06.2012, der det varsles oppstart av et 

«prosjekt med sikte på å foreta en nasjonal gjennomgang og prioriteringer av potensielle 

revisjonssaker». I brevet inviteres vannregionmyndighetene til å komme med innspill. 

 

Vi viser til at flere vannregioner har gitt til dels kritiske tilbakemeldinger på denne prosessen, 

jf. brev fra vannregionmyndighetene i Møre og Romsdal av 18.10.2012, i Rogaland av 

26.10.2012, i Nordland av 30.10.2012, i Vest-Viken av 01.11.2012, i Agder av 02.11.2012 og 

i Sogn og Fjordane av 02.11.2012. Vi viser også til brev fra LVK (Landssammenslutning av 

vasskraftkommunar) av 20.09.2012, der «LVK stiller seg kritiske til den gjennomgangen 

departementene har lagt opp til».  

  

SRN, FRIFO og SABIMA stiller seg i hovedsak bak den kritikken som her er framkommet. 

 

Samtidig vil vi gjennom dette brevet tilkjennegi egne synspunkter på svakheter og ulemper 

som vi mener denne screeningen kan medføre for vassdragsforvaltningen. Vi mener dette er 

en lite tilfredsstillende måte av myndighetene å arbeide på, og det griper rett inn i vårt 

hovedankepunkt i klagesaken til ESA som nettopp er knytta til at revisjoner og øvrig 

vannforvaltning defineres som to adskilte prosesser. At revisjonsarbeidet nå pakkes inn i en 

screeningprosess gjør ikke saken bedre, men bidrar til å kamuflere problemstillingene som vår 

ESA-klage reiser. Miljøutfordringene i norsk vassdragsnatur underordnes, og vi mener dette 

ikke er i tråd med vanndirektivets intensjoner. Dette rimer etter vårt syn også dårlig med 

Norges forpliktelse om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020 og med generelle 

miljømål nedfelt i Miljøverndepartementets «Norske miljømål». Vi frykter i tillegg at lokalt 

engasjement og involvering i det videre arbeidet vil kunne bli satt tilbake siden prosjektet 

både er ekskluderende og naturfaglig utilfredsstillende. Vi presenterer derfor noen 

forutsetninger vi mener må ligge til grunn hvis arbeidet skal bidra konstruktivt, ha 

troverdighet og kunne skape tillit i det videre vassdragsarbeidet.  

 

Vi vil først særlig understreke følgende kritiske elementer i den prosessen det nå legges opp 

til: 

- Gjennomgangen skal «så langt det er mulig» baseres på tilgjengelig kunnskap. For 

svært mange av de gamle utbyggingene er det store hull og mangler i den 

naturvitenskaplige kunnskapen. For mange av de aktuelle vassdragene er 

forundersøkelsene og utbyggingen gjort lenge før begrepet økologi var tatt i bruk i 

norsk miljøforvaltning. Vi kan ikke akseptere at en første screening skal baseres på et 



 

så svakt kunnskapsgrunnlag som det som foreligger for mange revisjonsvassdrag. Vi 

viser her blant annet også til naturmangfoldlovens §§ 8 og 9. 

  

- Det sies i brevet at «Resultatet av gjennomgangen ikke vil være bindende, (…) men 

vil likevel legge grunnlaget for tydelige signaler og føringer om ambisjonsnivå og 

sentrale prioriteringer i revisjonssaker». Vi opplever dette som dobbeltkommunikasjon 

og frykter at en «nedprioritering» av vassdrag allerede i en tidlig fase vil gjøre det 

svært vanskelig å løfte fram igjen vassdrag hvis ny miljøkunnskap kommer fram. Vi 

mener at nye registreringer med oppdatert fagkunnskap og metodikk med stor 

sannsynlighet vil kunne omrokere betydelig på en slik prioriteringsliste. Derfor blir det 

faglig feil å basere en prioritering på gammel kunnskap, noe også oppfatter å være i 

utakt med naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsbasert forvaltning.     

 

- Arbeidet skal gjennomføres uten medvirkning fra interesserte aktører og allmennheten. 

Dermed overkjøres muligheten for lokalt engasjement og samarbeid med frivillige 

organisasjoner, som mange steder besitter til dels gode kunnskaper om naturmangfold 

i de relevante vassdragene. Hele arbeidet skal gjøres i lukkede fora, og 

prioriteringslista skal ikke ut på høring. 

 

- Prosessen kommer i konflikt med planprosesser og vannforvaltningsplaner etter 

vannforskriften på flere sentrale punkter. Blant annet oppfatter vi at dette ytterligere 

vil sementere myndighetenes forsøk på å holde revisjonsvassdragene utenfor det 

overordna og ordinære arbeidet som gjøres innenfor vannforskriften, som igjen er et 

kjernepunkt i ESA-klagen.     

 

 

Forutsetninger 

 

Vi er kjent med at arbeidet allerede er i gang. Vi vil derfor gi innspill på noen sentrale 

forutsetninger som vi mener dette arbeidet må ta inn over seg:  

 

1. I revisjoner er det miljøforbedringer som er hovedprioritet. Revisjonene skal forbedre 

miljøstandarden i vassdraget. Det er nå vi kan bøte på alle feil og skader som 

utbygging i en annen tid uten miljøkrav har påført det enkelte vassdraget. Arbeidet må 

samordnes med den øvrige vannforvaltningen som skjer i regionen. Bare slik kan den 

samlede belastningen på vassdragsnaturen i en vannregion vurderes på en økologisk 

tilfredsstillende måte. Det er derfor en forutsetning at revisjonsarbeidet kobles direkte 

til vannforvaltningens arbeid i den enkelte region. 

2. Kunnskapsgrunnlaget om de ulike revisjonsvassdragene er meget varierende, til dels 

svakt, og ikke tilfredsstillende i forhold til dagens krav til forvaltning gjennom blant 

annet vannforskriften og naturmangfoldloven. Vi forutsetter at prosessen tydelig viser 

hvordan kunnskapsgrunnlaget er for alle de vassdragene som screenes. Det må 

eksplisitt gå fram om det er for dårlig kunnskap, hva slags kunnskap som mangler, 

hvilke artsgrupper og naturtyper som ikke er tilfredsstillende undersøkt o.l.  

3. Det vil trolig være vanskelig å sammenlikne de forskjellige vassdragene på listen siden 

det er benyttet ulike metoder og ulikt kunnskapsgrunnlag i de opprinnelige 

kartleggingene i forkant av utbygging. Derfor må det tydelig gå fram hvilke 

miljøverdier som er vektlagt i screeningen og hva som har medført at vassdragene 

plasseres som de gjør i når resultatet presenteres. 

4. Mange av revisjonsvassdragene har minimale eller ingen miljørestriksjoner fordi 

utbygging skjedde før dette var et krav. Derfor er det også gjort betydelige økologiske 

skader på planter og dyreliv i elva. Men det er også påført betydelige skader på 



 

naturtyper knyttet til vassdragets tilliggende økosystemer, som fosserøyksoner, 

gyteområder for fisk, kantvegetasjon, flommarkskog, deltaområder etc., Vi forutsetter 

at alle økosystempåvirkninger som utbyggingen har påført blir kartlagt gjennom 

screeningen og synliggjort. Det er bare på den måten restaureringsbehov og 

restaureringspotensial kan vurderes før en prioritering blir gjort. 

5. Vi forutsetter at myndighetene bekrefter at screeninglistens resultat ikke er bindende, 

og at det er rom for eventuelle omprioriteringer i revisjonsarbeidet.  

6. Det må forutsettes full åpenhet i arbeidet videre, noe som kan gjøres gjennom åpne 

møter og medvirkning. Det er uakseptabelt slik det foregår nå, uten at våre 

organisasjoners folk med stor lokalkunnskap om viktige miljøforhold eller 

vannregionenes kompetanse involveres i arbeidet. Våre lokale folk bruker 

miljøleveransene i vassdragene og besitter god og oppdatert kunnskap om verdiene og 

utfordringene i de enkelte vassdragene. 

     

 

 

Vi imøteser svar på om våre forventninger og kravpunkter til screeningprosjektet vil bli 

innfridd. 

 

 

Vi vil samtidig opplyse om at dette brevet vil bli ettersendt til ESA som tilleggsopplysninger 

til deres behandling av vår klagesak. Vi mener arbeidet med screening og prioriteringer av 

revisjonsvassdrag er en videreføring av norske myndigheters forsøk på å holde revisjons-

prosessene utenfor det helhetlige arbeidet etter vannforskriften. Dette er helt sentrale temaer 

som må inngå i den overordna vannforvaltningen. Og vi kan ikke akseptere at det nå forsøkes 

å «nedprioritere» en del av disse vassdragene på et faglig utilfredsstillende grunnlag og 

gjennom en uheldig prosess.  
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