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Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova 

 
 

Fylkesmannen viser til høring av forslag til endring i vannressursloven og 
jordlova datert 02.12.2016. 
 

Fylkesmannen støtter forslaget om å lovfeste en tilsvarende bestemmelse som i 
lakse- og innlandsfiskeloven om særlig beskyttelse av laksen ved tiltak i 

vassdrag. Dette er viktig fordi vannressursloven og laks- og innlandsfiskeloven 
utfyller hverandre (brukes om hverandre) når det gjelder inngrep i vassdrag. 
Vannressursloven framstår mer overordnet og allmenngyldig, og er i så måte 

viktig for å ivareta hensynet til laksefisk og nasjonale laksevassdrag. En 
tilhørende rettingshjemmel vil være riktig for å kunne bruke lovverket på en 

effektiv måte. 
 
Da grunnvann har stor økologisk betydning og med betydelig økt aktivitet på 

bruk av grunnvann, støtter vi et mer tilpasset regelverk som ivaretar allmenne 
interesser nå og i framtida.  

 
Vi støtter ikke forslaget om å gi kommunene myndighet til å fatte 
vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW installert effekt. Dette 

fordi små vannkraftverk gir relativt store inngrep (med irreversibel skader på 
natur) i forhold til mengde elektrisk kraft produsert. Fare for tap av biologisk 

mangfold er en høyst reell problemstilling i slike saker (Gaarder, G. & Melby, M. 
W. 2008. Små vannkraftverk. Evaluering av dokumentasjon av biologisk 

mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2008: 20). Da vi går mot en tidsalder 
med klimaendringer og behov for klimatilpasning, blir det svært viktig å 
balansere ny fornybar energiproduksjon mot ivaretakelse av biologisk mangfold. 

Dette er to av FNs fremste bærekraftmål.  
 

 

mailto:fmstpostmottak@fylkesmannen.no
http://www.fylkesmannen.no/st


 2 

Med økende hyppighet av ekstremnedbør som gir mer flom og skred i og ved 
vassdrag, vil det bli særlig viktig å beholde myndigheten samlet i et sterkt 

kompetansemiljø som i dag. Myndigheten for slike saker bør ligge på et nivå som 
sikrer gode kunnskapsbaserte vurderinger om virkning på natur, spesielt om 

samla belastning. Hvis kommunen gis myndighet så må man igjen ta i bruk 
forpliktende nasjonale eller regionale planer for å ivareta blant annet 
klimatilpasningshensyn og samla belasting. Dette vil virke uhensiktsmessig da 

det nylig ble besluttet å avvikle Samla plan for vassdrag. 
 

 
 
 

 
 

Med hilsen 
 
 

 
Stein-Arne Andreassen  (e.f.) Kari Tønset Guttvik 

miljøverndirektør seniorrådgiver 
 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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