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Innledning
Den pågående implementeringen av EUs
vanndirektiv1 innebærer store utfordringer
for norsk forvaltning. Det gjelder både i for-
hold til å realisere de ambisiøse miljømålene
knyttet til godt vannmiljø og samordningsut-
fordringene for å nå målsettingen om en hel-
hetlig og nedbørsfeltorientert forvaltning av
vannressursene. Forvaltningen av vann i
Norge er fragmentert, karakterisert av at en
rekke forskjellige sektorer og forvaltningsni-
våer har myndighet (Hovik og Stokke 2004).
Vanndirektivet pålegger å etablere en hel-
hetlig, nedbørsfeltorientert forvaltning av
alle vannforekomster. Administrativt er der-
for landet delt inn i vannregioner og tilhø-
rende lokale vannområder. Vannregionene
og – områdene skal i størst mulig utstrek-
ning følge nedbørsfeltene fra fjell til fjord, på

tvers av eksisterende administrative gren-
ser. På samme tid er det bestemt at dagens
ansvarsfordeling med hensyn til lov og virke-
midler skal ligge fast. Koordineringen må
derfor i første rekke skje gjennom et system
for forpliktende samarbeid og konsensusbyg-
ging mellom ansvarlige myndigheter og an-
dre aktører.

Fokuset i denne artikkelen er på vanndi-
rektivets møte med den statlige oppdretts-
forvaltningen, og hvordan utfordringene
med rømt oppdrettsfisk og lakselus blir
håndtert. Vi drøfter muligheter og begrens-
ninger i å nå direktivets ambisjoner om inte-
grert forvaltning gjennom samarbeid og dia-
log i institusjonaliserte nettverk slik man i
Norge har lagt opp til. Dette gjøres først ved
å drøfte samordningsambisjonene opp mot
teorier om kommunikativ planlegging og

1. EUs rammedirektiv for vann (Directive 2000/60/EC) ble vedtatt av EU 23. oktober 2000. Direktivet er innlem-
met i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. 
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nettverksstyring. Deretter presenteres em-
piriske undersøkelser om implementeringen
av vanndirektivet i Norge knyttet til lakse-
oppdrett. Artikkelen bygger på forsknings-
prosjektet WAPABAT2, som er et tverrfaglig
samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt
om koordineringsutfordringer knyttet til im-
plementeringen av EUs vanndirektiv i Nor-
ge. 

EUs vanndirektiv ble implementert i
norsk rett gjennom vannforskriften3, som
trådte i kraft 1. januar 2007. Forskriften leg-
ger rammene for implementeringen på na-
sjonalt, regionalt og lokalt nivå, men er mest
detaljert når det gjelder hva som skal gjøres
på regionalt nivå (vannregionnivået). Direk-
tivet og forskriften inkluderer alt vann, både
ferskvann; inkludert overflatevann, vass-
drag og grunnvann, brakkvann og kystvann
en nautisk mil utenfor grunnlinjene. På na-
sjonalt nivå er det etablert en departements-
gruppe og en direktoratsgruppe, som skal
fungere som nasjonale samordningsarenaer.
I tillegg er det en nasjonal referansegruppe
hvor aktuelle organisasjoner, bedrifter og an-
dre interessenter er representert. Det er Mil-
jøverndepartementet som er nasjonalt an-
svarlig for direktivet, noe som ble bestemt et-
ter en lengre drakamp med Olje- og energi-
departementet om hvem som skulle ha den-
ne myndigheten (Hovik og Stokke 2004).
Miljøverndepartementet leder også departe-
mentsgruppa. Direktoratet for naturforvalt-
ning (DN) koordinerer mye av den konkrete
gjennomføringen av vannforskriften og er
blant annet leder av direktoratsgruppa. 

Regionalt er landet delt inn i 11 vannregi-
oner4 med en fylkeskommune som vannregi-
onmyndighet i hver vannregion5, og det er
etablert vannregionutvalg og referansegrup-
per. Vannregionutvalget skal bestå av repre-
sentanter fra vannregionmyndigheten, de

øvrige fylkeskommunene i regionen, fylkes-
mannsembetene, berørte statlige sektor-
myndigheter og kommuner. For hver region
skal det utarbeides forvaltningsplan med til-
hørende tiltaksprogram. Planene skal utar-
beides som regionale planer etter plan- og
bygningsloven (PBL). På lokalt nivå skal det
etableres vannområder, hvert med sitt vann-
områdeutvalg og referansegruppe. 

I første planperiode, som ble gjennomført i
Norge fra 2006 til 2009, ble det pekt ut 29
vannområder hvor alle vannregionene var
representert. I disse vannområdene ble det
vedtatt forvaltningsplaner, og erfaringene
fra fem av disse planprosessene er belyst i
Indset et al. (2010). For alle landets vannom-
råder ble planarbeidet igangsatt i forbindel-
se med EUs andre planfase, og planene skal
ferdigstilles først i 2015. Det er derfor for tid-
lig for å kunne komme med endelige konklu-
sjoner om vannforskriftens betydning. Vi vil
imidlertid presentere noen foreløpige inn-
trykk av hvordan samhandlingen på ulike
nivåer har fungert i forhold til oppdrettsek-
toren fram til nå, med fokus på rømt opp-
drettslaks og lakselus som påvirkningsfakto-
rer på vannmiljøet. I tillegg til intervjuene
som ble gjennomført i forprosjektet knyttet
til vannområdet Ranfjorden i Nordland (Ind-
set et al. 2010), har vi i løpet av våren 2012
intervjuet fem nasjonale sektorrepresentan-
ter6 som sitter i direktoratsgruppa, samt fem
informanter med ansvar for hhv. vannfor-
skriften og lakseoppdrett i vannregion Hor-
daland. Referater fra møter i direktorats-
gruppa og andre aktuelle dokumenter som er
tilgjengelige på www.vannportalen.no er i
tillegg gjennomgått. Begrunnelsen for at vi
har fokusert på vannregionene Hordaland og
Nordland er at dette er landets største opp-
drettsregioner. Ranfjorden var blant de få
vannområdene hvor man i første planperiode

2. WAPABAT står for «Water Pollution Abatement in a system of multilevel governance». Prosjektet er ledet av 
Norsk institutt for by- og regionforskning, i samarbeid med UMB ved Institutt for landskapsplanlegging, Høg-
skolen i Oslo og Akershus, Norsk institutt for vannforskning og Universitetet i Oslo. Det er Norges forsknings-
råd, program MILJØ2015, og Miljøverndepartementet som finansierer prosjektet, som strekker seg over en 
treårsperiode fra 2011 til 2013. 

3. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR-2006-12-15.1446). 
4. I tillegg er det fem internasjonale vannregioner vi deler med Finland og Sverige. 
5. Fylkeskommunen overtok denne myndigheten i 2010. Før dette var det Fylkesmannen som var vannregionmyn-

dighet. Hvis vannregionen omfatter flere fylker, er det fylkeskommunen nedstrøms som er vannregionmyndig-
het. Fylkesmannen har fremdeles mye faglig ansvar for gjennomføringen av vanndirektivet, bl.a. klassifisering 
og karakterisering av vannforekomstene. 

6. Vi har intervjuet representanter for Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, DN og KLIF. 
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inkluderte sjøområder og oppdrett av noe
omfang. 

Som nevnt skal vannforskriften ikke en-
dre på eksisterende ansvarsforhold med hen-
syn til lov og virkemidler, og sektoran-
svarsprinsippet skal fremdeles gjelde7. Med
det er det en fare for at dagens fragmenterte
forvaltningssystem ikke blir endret, og at
kampen mellom ulike sektorer vil fortsette i
forbindelse med arbeidet med de enkelte for-
valtningsplanene. Tanken bak vannforskrif-
ten er at forvaltningsplanene med tilhørende
tiltaksprogram skal legges til grunn for alle
relevante beslutninger i sektorer og kommu-
ner som berører vannmiljøet. Det er imidler-
tid få legale og økonomiske virkemidler for å
gjennomføre vannforskriften og forvalt-
ningsplaner, slik at man er avhengig av å
oppnå konsensus og forpliktende samarbeid
med aktørene som har beslutningsansvar. I
dette tilfellet gjelder dette Fiskeridirektora-
tet som har forvaltningsansvar for rømt opp-
drettsfisk og Mattilsynet som har hovedan-
svar for lakselus. 

Integrert forvaltning gjennom nettverk 
og konsensusbygging?
Institusjonell fragmentering er ikke noe sær-
norsk fenomen, men gjelder også for de an-
dre landene som har implementert EUs
vanndirektiv. Fragmentering som følge av
økende spesialisering og ansvarsdeling er
ansett som en stor utfordring for en bære-
kraftig naturressursforvaltning, og en rekke
teoritradisjoner er utviklet for å overkomme
disse utfordringene (Rydin & Falleth 2006).
Her presenteres teorier om kommunikativ
planlegging og nettverksstyring, hvor vi sær-
lig vil legge vekt på sentrale betingelser lit-
teraturen påpeker må være til stede for å
oppnå målsettingene om helhetlig og inte-
grert forvaltning gjennom dialog og nett-
verk. 

Mye av samordningsutfordringene som er
koplet til arealbruk og naturressursforvalt-
ning er i mange land forsøkt løst gjennom lo-
kal og regional planlegging. I Norge er dette
institusjonalisert gjennom PBL. Loven er

sterkt influert av ideer om medvirkning og
samarbeid (Holsen 2000), og det er for å si-
kre medvirkning og samråd at man har be-
stemt at forvaltningsplanene etter vannfor-
skriften skal hjemles i PBL. Loven har store
ambisjoner om samordning av ulike sektorer
og interesser gjennom planlegging. I lovfor-
arbeidene fra 2009 står det å lese at «sam-
ordning er et hovedformål med planlegging
etter plan- og bygningsloven» (NOU 2001:7,
side 74). Langt på vei er dette søkt løst gjen-
nom å legge til rette for åpne og inkluderen-
de planprosesser, og «at alle viktige sektorer,
interesser og hensyn skal ivaretas» (NOU
2003:14, side 65). Det poengteres i loven at
statlige sektormyndigheter både har en rett
og en plikt til å delta i planleggingen når den
berører deres virkeområde eller egne planer
og vedtak. 

Kommunikativ planleggingsteori har hen-
tet inspirasjon fra Habermas sin teori om
kommunikativ rasjonalitet. En sentral idé er
målet om å etablere en «herredømmefri dia-
log», som er en situasjon som ikke under-
trykker noen av aktørene som deltar i pro-
sessen (Healey 2006; Amdam og Amdam
2006). Den kommunikative rasjonalitet er
opptatt av å oppnå felles forståelse gjennom
åpne samtaler, fortrinnsvis ansikt til ansikt,
og en viktig betingelse er at de som deltar
har en refleksiv innstilling hvor man er opp-
tatt av å lytte og hvor det beste argumentet
skal vinne fram. Dette skal gjøres ved å eta-
blere en felles arena for samtale hvor det er
mulig å forandre preferanser gjennom of-
fentlig og rasjonell debatt. En kommunikativ
planprosess har som mål å komme fram til
konsensus. Full enighet kan det imidlertid
være vanskelig å oppnå, men foreløpige over-
enskomster og minikonsensus er også ansett
som mulige positive utfall av en debatt. Det
vil si at man har kommet til enighet om deler
av et tema debatten dreier seg om (Amdam
og Amdam 2006). En sentral idé er at en plan
man har brukt tid på å bli enige om vil ha
større legitimitet og gjennomføringskraft
enn en plan som bygger på kompromisser og
avstemninger. 

7. Vannforskriften § 22 slår fast at vannregionutvalget skal være sammensatt av de sektormyndighetene som berø-
rer av arbeidet. Også forarbeidene slår fast at «arbeidet inngår i den ordinære vannforvaltningen og er basert på 
ulike sektorers miljøansvar» (St.prp. nr. 75 2007-2008, s. 3). 
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De siste årene har det vært mye kritikk av
ideen om kommunikativ planlegging som
norm. Det hevdes at herredømmefri og re-
fleksiv dialog ikke vil la seg gjennomføre i
praksis, fordi de rådende maktforhold vil på-
virke samhandlingen og at denne teoritradi-
sjonen ikke tar tilstrekkelig høyde for dette.
Det påpekes også at i den reelle verden vil
det alltid være aktører som kjemper for egne
interesser, hvor det gjelder å vinne mest mu-
lig sympati for sine synspunkter slik at det
endelige planresultatet skal bli gunstigst
mulig for dem (Flyvbjerg 1993). Allmendin-
ger & Tewdwr-Jones (2002) viser til at aktø-
rer som deltar drives av en rekke ulike mot-
ivasjoner, og mange representerer en sektor
eller en klart definert interesse. Dette gjør
det vanskelig eller umulig å oppnå kommu-
nikative prosesser, hevdes det. Elinor Ost-
rom har imidlertid gjennom sin forskning
vist at felles og helhetlig ressursforvaltning
er mulig. Et av hennes poenger er at det må
være et samspill mellom ulike beslutnings-
nivå, og at det er viktig at høyere nivå legiti-
merer og tilrettelegger for det som skjer mel-
lom aktører i nettverk på lavere nivå (Ost-
rom et al. 1999). 

I denne sammenhengen kan det være nyt-
tig også å benytte seg av faglitteraturen som
ser nærmere på når ulike aktører ser seg
tjent med forpliktende samarbeid gjennom
nettverksstyring (blant annet Schmitter
2002). Litteraturen peker på viktigheten av
at det er gjensidig avhengighet mellom aktø-
rene, på den måten at man er avhengige av å
samarbeide for å kunne nå sine mål. Mektige
og autonome aktører som ikke trenger andre
for å nå sine mål vil det være vanskelig å få
med i nettverket, i alle fall å oppnå noen
form for forpliktende samarbeid og reell
samordning. De kan ha tilstrekkelig uavhen-
gighet eller makt til kun å følge egne strate-
gier gjennom de virkemidler de selv rår over.
Det pekes også på at formelle nettverk som
varer over tid har større kapasitet til å oppnå
samordning enn uformelle og ad-hoc pregede
nettverk (Hanf & Morata 2005), samt at det
er nødvendig at alle relevante aktører er med
og påvirker beslutningene som fattes
(Scharpf 1997). Samtidig er det nødvendig
med en nokså lik maktfordeling blant de som
deltar. I motsetning til kommunikativ plan-

leggingsteori vektlegges ikke grunnleggende
enighet og konsensus på samme måte, men
at det man kommer fram til og beslutter like
gjerne kan framkomme gjennom kompro-
misser og forhandlinger.

Møtet mellom Vanndirektivet og 
oppdrettssektoren

Forholdet mellom fiskeoppdrett og 
vanndirektivet

Fiskeoppdrett har i løpet av 40 år vokst til å bli
en stor og viktig næring, særlig fra Rogaland
og nordover langs norskekysten. Det er i ho-
vedsak oppdrett av laks som har hatt en for-
midabel vekst. Lakseoppdrett er blitt en viktig
næring for mange regioner og lokalsamfunn
langs kysten og er blitt et av Norges største ek-
sportprodukter. Samtidig er det reist spørsmål
om hvor økologisk bærerkraftig næringen er,
særlig knyttet til utfordringene med rømt fisk
og lakselus (Riksrevisjonen 2012). 

Et grunnleggende karaktertrekk ved den
norske implementeringen av vanndirektivet
er at naturressursen den omfatter er stor og
kompleks og har mange brukere. I Norge
knytter det seg mange og sterke tradisjoner
til bruk av vannressursene, som fiskeri, opp-
drett, vannkraft, landbruk, industri og fri-
luftsliv. Dersom de mange involverte bruker-
ne og aktører med forvaltningsansvar man-
gler en felles problemforståelse og årsaksfor-
hold, eller har motsetningsfylte interesser og
preferanser, kan det være vanskeligere å
oppnå enighet enn dersom naturressursen er
mindre mangeartet (Ostrom et al. 1999).
Kompleksiteten vises blant annet i måten
vanndirektivet er gjennomført på i norsk
rett. Direktivet er ikke gjennomført som en
selvstendig lov, men som en forskrift som er
hjemlet i tre ulike lover (PBL, forurensings-
loven og vannressursloven). 

I tillegg er fiskeoppdrett i seg selv en akti-
vitet med et omfattende regelverk og hvor
det er krav fra flere myndigheter og tilhøren-
de lovverk. Tillatelse og drift av fiskeopp-
drett er hjemlet i lov om akvakultur av 2006
(akvakulturloven), som forvaltes av Fiskeri-
direktoratet. Lovens hovedformål er å sikre
oppdrettsnæringens lønnsomhet og konkur-
ransekraft innenfor rammene av en bære-
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kraftig forvaltning. Det er etablert et system
der fylkeskommunen ikke kan gi konsesjon
uten at kommunen, Fylkesmannens miljø-
vernavdeling, Mattilsynet, Kystverket og
Fiskeridirektoratet har gitt nødvendig tilla-
telse. Akvakulturlovens grunnleggende vil-
kår for å kunne gi tillatelse er at «det er mil-
jømessig forsvarlig» (§ 6). 

Det er flere av bestemmelsene i vannfor-
skriften som berører sektorregelverket for
fiskeoppdrett. Det ene er spørsmålet om
hvordan oppdrett påvirker vannmiljøet i den
aktuelle vannforekomsten, og hvordan slike
påvirkninger skal håndteres i forvaltnings-
planene og av sektoren selv. Når det gjelder
rømt laks og ørret mener man det utgjør en
trussel mot de ville bestandene av disse arte-
ne, både økologisk og genetisk. Økologiske
konsekvenser vil være knyttet til konkur-
ranse om føde og gyting, samt at tette kon-
sentrasjoner av rømt fisk vil kunne gi større
muligheter for oppblomstring av sykdommer
og parasitter. Genetisk mener man at det er
en trussel ved at oppdrettsfisken vil kunne
blande seg med villaksen, slik at den over tid
ikke vil kunne være i stand til å overleve i
sitt opprinnelige miljø. 

Lakselus er den parasitten som utgjør det
største problemet innenfor norsk hav-
bruksnæring. Den lever av slim, skinn og blod
fra laksefisk. Lakselusa har alltid vært til ste-
de i våre farvann, men har som følge av vek-
sten i oppdrettsnæringen økt i mengde. Visse
steder, blant annet i Hardangerfjorden, er
tettheten av lakselus blitt så høy at det vekker
bekymring. For å holde bestanden av lakselus
nede er det i hovedsak brukt kjemisk behand-
ling, men det er en utfordring at lakselusa ut-
vikler resistens mot enkelte av preparatene.
Det er derfor i noen grad også blitt benyttet
biologisk avlusning med hjelp av leppefisk.

Lokale erfaringer fra første planperiode
En observasjon fra første planfase var at det
knyttet seg ulike forståelser til hvordan på-
virkning på vannmiljøet skulle forstås og
håndteres. Dette gjaldt særlig mht. fiskeopp-
drett. Under arbeidet med karakterisering av
vannforekomstene og forvaltningsplan for
vannområdet Ranfjorden i Nordland ble blant
annet rømt oppdrettsfisk og lakselus identifi-
sert som en påvirkningsfaktor. Karakterise-

ringen av vannforekomstene ble koordinert
av Fylkesmannen i Nordland, hvor kommu-
nene og berørte sektormyndigheter ble brukt
som informanter. Karakterisering er det vik-
tigste grunnlaget for å avklare og prioritere
de vesentlige vannforvaltningsspørsmålene,
særlig knyttet til analysen av påvirkningsfak-
torer og vurdering av risiko for ikke å nå de
fastsatte miljømålene. Karakteriseringen
skal baseres på eksisterende kunnskap. Stu-
dien av denne prosessen viste en klar uenig-
het mellom Fylkesmannen og Fiskeridirekto-
ratets regionkontor når det gjaldt hvordan
biologiske faktorer som rømt fisk og lakselus
skulle håndteres (Indset et al. 2010). 

I den endelige forvaltningsplanen som ble
vedtatt 29.9.2009 ble uenigheten gjentatt og
Fylkesmannen understreket at forslaget
som ble fremmet i forvaltningsplanen ikke
har støtte i Fiskeridirektoratet (Forvalt-
ningsplanen kap. 9.6, s. 77). Intervjuer med
de ulike partene bekreftet denne uenigheten,
og det ble påpekt at dette må avklares på
sentralt nivå. Det ble i den forbindelse pekt
på «som uholdbart og som et alvorlig hinder
for å kunne komme fram til omforente løs-
ninger lokalt når sentrale myndigheter gir
sine underordnede etater motstridende sig-
naler om hvordan regelverket skal forstås»
(Indset et al. 2010: 37). 

Undersøkelsen viste at det lokale og regio-
nale nivået ikke opplevde å få drahjelp fra
det sentrale nivå i å skape enighet og felles
forståelse regionalt. Dette blir godt illustrert
i følgende sitat fra en av informantene i
Nordland:

Staten er ikke samordnet. Det er helt van-
lig for oss å observere. Hvert departement
har sin sak som de vil kjøre. Hvis staten
kunne framstå som én vannforvaltning, så
hadde jobben vært mye enklere. 

Erfaringene fra Ranfjorden har mye til felles
med den generelle kommunale og regionale
kystsoneplanleggingen etter PBL. En erfa-
ring er at statlige aktører på regionalt nivå
som innehar sentrale ansvarsområder på fel-
tet nekter å samarbeide om felles løsninger i
den kommunale planleggingen og heller for-
svarer sitt eget hegemoni (Bennett 2000).
Når det gjelder regional kystsoneplanleg-
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ging viser forskning at integrering gjennom
frivillig samarbeid i planprosessene er mu-
lig, men også vanskelig å oppnå. En sentral
hindring er viktige sektoretater som finner
det mer fordelaktig å operere alene enn å in-
volvere seg i forpliktende samarbeid om fel-
les løsninger (Hovik & Stokke 2007 a og b). 

Håndtering av rømt oppdrettsfisk og 
lakselus som påvirkningsfaktorer
Noe av det som skiller planarbeidet i regi av
vannforskriften fra den ordinære regionale
planleggingen etter PBL, er at man har eta-
blert direktoratsgruppe og departements-
gruppe som nasjonale samordningsarenaer.
Direktoratsgruppa og til dels departements-
gruppa har ved flere anledninger drøftet om
og hvordan lakselus og rømt oppdrettsfisk
skal være med i planarbeidet. Det ble i Kon-
gelig resolusjon (Kgl. res.) av 11. juni 2010
bestemt at dette vil kunne bli tatt med, men
ikke i første planperiode. 

I den senere tid har det vært uenigheter om
hvordan lakselus og rømt fisk konkret skal
håndteres. På sentralt nivå ser det ut til at
disse uenighetene skyldes ulik forståelse av
kunnskapsspørsmål som påvirkning og effekt
av lakselus og rømt oppdrettsfisk, samt ulike
interesser og preferanser knyttet til hvordan
påvirkede områder skal omtales og fremstil-
les. Dette gjelder særlig i forbindelse med ka-
rakteriseringen av vannforekomstene, som
hadde frist for ferdigstillelse 1. juli 2012. Mat-
tilsynet har blant annet stilt seg tvilende til
om belastningen fra lakselus i det hele tatt
kan kartfestes i tråd med vannforskriften (re-
ferat fra møtet i direktoratsgruppa 13.4.2011,
jfr. www.vannportalen.no). 

Et sentralt punkt i uenigheten er hvordan
man skal tolke følgende formuleringer i Kgl.
res. fra 2006, side 4: 

Rømt oppdrettsfisk er til stede både i sjø-
områdene og i vassdragene. Det vil likevel
særlig være miljøtilstanden i vassdragene
som blir påvirket som følge av denne fakto-
ren og hvor den vil kunne ha betydning i
karakteriseringsarbeidet. 

Lakselus vil være til stede i sjøområdene,
men vil særlig medføre en svekkelse av vil-
laksstammen i vassdragene.

Rømt oppdrettsfisk og lakeslus vil således
nå bare bli vurdert med karakteriseringen
av vassdrag, og ikke øvrige sjøområder, in-
kludert oppdrett. 

Fiskerimyndighetene mener at man her har
avklart at det kun er de påvirkede elvestrek-
ningene som skal fargelegges i tråd med ka-
rakteriseringen, og ikke fjord- og sjøområde-
ne hvor oppdrettsanleggene ligger. Miljø-
myndigheten med ansvar for villaksen sier
seg for så vidt enig i dette, men mener deri-
mot at dette ikke betyr at man ikke skal kun-
ne gjøre risikovurderinger også i sjøvann
hvor oppdrettsanleggene ligger, og at hele
vannforskriften bygger på at man må løse
problemene der det oppstår. Det har også
vært diskutert hvordan man skal tolke be-
grepet «vesentlig effekt» i vannforskriften i
forhold til rømt fisk og lakselus. 

Noe av uenighetene skyldes ulike prefe-
ranser og interesser. Et viktig argument for
fiskerimyndigheten har vært at påvisning av
dårlig vannmiljø i sjøområdene hvor opp-
drettsanlegg er lokalisert vil kunne gi nærin-
gen et omdømmeproblem. Det er frykt for at
oppdrettsanlegg som ligger i rødmerkede
(ikke godt vannmiljø) vannforekomster kan
få økonomiske konsekvenser for hele nærin-
gen. Det har derfor vært fiskerimyndighete-
nes krav at om et sjøområde skal kunne få
statusen som moderat, dårlig eller meget
dårlig, skal dette være godt vitenskaplig do-
kumentert. Miljømyndigheten på sin side
mener det finnes data som viser at påvirk-
ningen av oppdrett er vesentlig. I tillegg me-
ner miljømyndigheten at man må anvende
også føre-var prinsippet hvis man er i tvil,
som nå er nedfelt i naturmangfoldloven § 9.
Uenigheten knytter seg også til prosess. En
representant for fiskerimyndighetene ga ut-
trykk for en prinsipiell uenighet i at Fylkes-
mannen har blitt tildelt ansvaret med karak-
teriseringen, og ikke fylkeskommunen som
vannregionmyndigheten, samt at flere fyl-
kesmenn i for liten grad har involvert eller
tatt hensyn til Fiskeridirektoratet i karakte-
riseringsarbeidet. 

På tross av at direktoratsgruppa ikke har
maktet å oppnå reell enighet i alle disse
spørsmålene har likevel alle våre informan-
ter i dette forumet uttrykt at det har vært
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verdifullt og møtes jevnlig på tvers av sektor-
grensene. Det ble også understreket at direk-
toratsgruppa har vært viktig for produksjo-
nen av felles veiledere, som har stor betyd-
ning for arbeidet på regionalt og lokalt nivå. 

Samtidig har man ikke lagt skjul på at det
har vært klare uenigheter, og at det kan ta
mye tid å få til felles løsninger. Dette kan
tære på tålmodigheten og det gjensidige til-
litsforholdet. Lakselus og rømt oppdrettsfisk
er en av de sakene det har vært vanskeligst å
bli enige om i arbeidet med vanndirektivet.
Tillit mellom aktørene fremstår som nødven-
dig når man er avhengig av å oppnå konsen-
sus. Med dagens fragmenterte ansvarsforde-
ling ble den gjensidige tilliten trukket frem
som en institusjonell utfordring. Det ble i
den forbindelse sagt at ansvarsfordelingen
for vannforvaltning i Norge ikke bare er
fragmentert, men er segmentert fra «topp til
bunn». I denne sammenheng ble også fors-
kningsmiljøers nære tilknytning til spesifik-
ke forvaltningsorganer pekt på som en utfor-
dring når det gjelder å oppnå enighet om
kunnskapsgrunnlaget. 

Utfordringene med rømt oppdrettsfisk og
lakselus er en del av en større prosess som
har pågått i mange år knyttet til bestrebelse-
ne med å forbedre forholdene for den atlan-
tiske villaksen, som Norge har et internasjo-
nalt ansvar for. Det er slått fast at villaksen
står overfor et sammensatt trusselbilde. I
DN sin villaksportal8 pekes det på at forsur-
ing og vassdragsregulering er de to påvir-
kningsfaktorene som har hatt størst betyd-
ning for laksebestander som regnes som tapt
eller er kritisk truet. Rangeringen av trus-
selbildet i forhold til villaksen ser i seg selv
ut til å være grunnlag for en viss uenighet
mellom aktørene. Mens fiskerimyndigheten
ga uttrykk for at man først må ta tak i de vik-
tigste påvirkningsfaktorene i tråd med
vanndirektivets intensjoner om kostnadsef-
fektive tiltak, påpekte andre at vann-
kraftsektoren allerede gjennom flere år har
satt i verk tiltak for å ta hensyn til villaksen,
samt at det er gjennomført mange tiltak
mht. forsuring, og at det derfor nå er opp-
drettssektoren sin tur til å ta et større an-
svar. Det ble i tillegg vist til Vitenskapsrådet

for lakseforvaltning (2011) som peker på lak-
selus og rømt fisk som de trusselfaktorene
som i dag har størst potensial for skade på
laksestammer, særlig på Vestlandet. I denne
rapporten kommer det også fram at lakselus
og rømt oppdrettslaks per 2010 framstår
som ikke-stabiliserte og eksistensielle trus-
ler mot norsk laks, og at det er nødvendig å
gjennomføre betydelige tiltak for å redusere
effekten av disse truslene om bestandene på
deler av Vestlandet ikke skal gå tapt. 

Representanter for oppdrettssektoren ga
på sin side uttrykk for at de allerede arbeider
aktivt med å begrense både utfordringene
med rømt fisk (Fiskeridirektoratet) og lak-
selus (Mattilsynet) gjennom sitt lovverk og
sine virkemidler. En informant fra Mattilsy-
net ga sågar uttrykk for at prosessene knyt-
tet til vannforskriften heller vanskeliggjør
deres bestrebelser med å bekjempe lakselus
mer enn å styrke det. Også en representant
for miljømyndighetene var tvilende til om
vanndirektivet vil gi noe ytterligere bidrag i
arbeidet med å bedre leveforholdene for vil-
laksen, og at eksisterende forvaltningsregi-
mer er strengere enn vannforskriften. Andre
informanter mente derimot at vannforskrif-
ten bidrar til å sette spørsmålet i sterkere
grad på den offentlige dagsorden, samt leg-
ger sterkere press på ansvarlige myndighe-
ter, og at det på den måten har en stor verdi. 

Samlet drøfting
Undersøkelsen viser at det å oppnå konsen-
sus om komplekse spørsmål som rømt opp-
drettsfisk og lakselus i tråd med det kommu-
nikative idealet er vanskelig og tidkrevende,
på tross av at man har etablert arenaer på
ulike forvaltningsnivåer hvor de ulike aktø-
rene kan møtes. Vi vil trekke fram tre for-
hold som hindrer helhetlig vannforvaltning i
tråd med intensjonene i vanndirektivet: 

1) Stort og komplekst problemfelt med man-
ge brukere og aktører

2) Mangel på felles problemforståelse og
enighet om valg av løsninger

3) Ulike interesser og preferanser institusjo-
nalisert gjennom autonome sektorer 

8.  www.dirnat.no/villaksportalen 
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Ifølge Ostrom m.fl (1999) vil kostnadene ved
å få til enighet øke dersom den aktuelle na-
turressursen er stor og kompleks, kjenneteg-
nes av mange brukere og ved at brukerne
har ulike preferanser og interesser. Vanndi-
rektivet er et typisk stort og komplekst pro-
blemfelt både kunnskapsmessig og interes-
semessig. Problemer med institusjonell frag-
mentering ser ut til å forsterke seg der også
naturressursproblemene er omfattende og
komplekse. Flere av våre informanter som
representerer sektorlovverket påpekte at ar-
beidet med vannforskriften er blitt såpass
omfattende og komplekst at det reduserer
handlingsevnen. 

Det andre hovedpoenget er at implemen-
teringen av vannforskriften er preget av di-
vergerende preferanser og interessekonflik-
ter. Det er også forskjellige oppfatninger om
problemforståelse og valg av løsninger, noe
som er en kritisk faktor for å oppnå kollektiv
handling (Stokke 2004). I en situasjon hvor
deltakere representerer en klar definert in-
teresse er det vanskelig eller umulig å oppnå
kommunikative prosesser hvor de som deltar
har en refleksiv innstilling hvor det er det
beste argument gjennom åpne og rasjonelle
samtaler som skal vinne frem. I stedet er
prosessene preget av strategisk handlings-
koordinering, hvor aktørene kjemper for
egne interesser framfor å finne fram til felles
løsninger i tråd med det kommunikative ide-
alet (Allmendinger & Tewdwr-Jones 2002). 

Inntrykket fra intervjuene er at det vel så
mye er blitt en sektorkamp i dette spørsmå-
let som et reelt samarbeid for å finne felles
løsninger som alle kan akseptere. Det ble i
den forbindelse også nevnt at sektorkampen
ofte gjør seg mer gjeldende jo lengre opp i hi-
erarkiet man kommer. Dette kan ha sam-
menheng med at man på et høyt administra-
tivt nivå er mest opptatt av prinsipper, mens
nærhet til naturressursproblemene kan
innebære at man mer effektivt og pragma-
tisk forsøker å finne konkrete løsninger og
tilpasninger (Ostrom et al. 1999). Å finne løs-
ninger regionalt og/eller lokalt hindres imid-
lertid av at statlige myndigheter ikke gir un-
derordnede representanter for egen sektor
handlingsrom til dette. Informanten i Fiske-
ridirektoratet påpekte at de har som prin-
sipp å løfte uenigheter på regionalt og lokalt

nivå opp på nasjonalt nivå for avklaring for
at man skal oppnå en helhetlig forvaltning
for hele landet. 

Hvis det skal fungere må imidlertid direk-
toratsgruppa og departementsgruppa være
reelle samordningsarenaer slik at regionale
og lokale aktører opplever å få samstemte
signaler fra nasjonalt hold. Dette innebærer
en annen utfordring, nemlig det som i litte-
raturen benevnes som metastyring, altså
styringen av nettverkene (Røiselsand og
Vabo 2012, Sørensen og Torfing 2009). Vi har
pekt på at noen utfordringer ligger i selve
nettverkene, ved at deltakerne har proble-
mer med å komme til enighet om enkelte
spørsmål. Men studiene avdekker også en
tendens til at nettverkene blir overstyrt
utenfra, av de overordnede sektormyndighe-
tene. Et eksempel er Kongelig resolusjon av
2010, som presiserte at i planene for 2. plan-
periode skal alle påvirkninger, også biologis-
ke, kunne veies og tas med i karakteriserin-
gen (Kgl. res. 2010, side 7). I utgangspunktet
var dette en avklaring som kom etter uenig-
het mellom deltakerne i selve nettverkene,
altså vannregionutvalgene. Presiseringen
som kom i Kgl.res. i 2010 kan dermed sees
som et eksempel på styring av nettverkene,
ved at overordnede myndigheter kom med
avklaringer når nettverkene ikke selv klarte
å finne en omforent løsning. Tidligere i den-
ne artikkelen har vi imidlertid pekt på hvor-
dan myndigheter på sentraladministrativt
nivå valgte å fortsette uenighetene om tolk-
ningen og praktiseringen av regelverket på
akkurat dette punktet. En forklaring på at
uenigheten har vedvart kan være at formule-
ringene rundt rømt fisk og lakselus i Konge-
lige resolusjoner er lite konkrete og kan tol-
kes i ulike retninger. 

Selv om prosessene knyttet til vannfor-
skriften har klare innslag av strategisk
handlingskoordinering, har også møtene på
de ulike nivåene hatt kommunikative ele-
menter. Det ble påpekt at man i direktorats-
gruppa er blitt enige om det meste, og at det
å møtes i ulike fora bidrar til større forståel-
se og tillit på tvers av sektorgrenser. Også
deltakere i vannområdeutvalgene og vannre-
gionutvalgene forteller om bedre kommuni-
kasjon på tvers av organisasjoner, økt forstå-
else og at det har betydning å bygge relasjo-
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ner (Indset et al. 2010). Dette understøttes
av forskning om regional kystsoneplanleg-
ging, hvor sektorkampene om arealbruk i
kystsonen over tid er blitt mindre (Hovik &
Stokke 2007 a og b). Også erfaringer med
helhetlig forvaltning i Morsavassdraget vis-
te at organisering av de viktigste aktørene i
felles nettverk ga resultater (Stokke 2004).
Et viktig poeng i denne sammenhengen er at
det i den norske implementeringen er lagt
forholdsvis stor vekt på lokal forankring av
arbeidet, gjennom oppbyggingen av vannom-
rådeutvalg. I Norge har de som har vært an-
svarlige for den nasjonale koordineringen
spilt en sentral rolle i å få på plass lokal or-
ganisering og forankring av arbeidet på
vannområdenivå. Dette er gjort ved å gå ak-
tivt ut som pådrivere for slik organisering
overfor vannregionmyndighetene, ved å dra i
gang prosjektledernettverk og ved å sørge for
informasjon og veiledning om hensiktsmes-
sig organisering på vannområdenivå, men
uten selv å delta direkte i dette arbeidet.
Også dette kan sees på som en form for me-
tastyring, altså styring av nettverkene, ved å
være pådrivere gjennom institusjonelt de-
sign, nettverksarbeid og samstyringsproses-
ser gjennom organisatoriske og andre grep
(Røiseland og Vabo 2012). I vannområdeut-
valgene deltar representanter fra strategisk
viktige kommuner, herunder politiske ledere
lokalt og fagpersoner, lokale interessegrup-
per, representanter fra berørte statlige myn-
digheter, m.m. Resultatet av en slik lokal im-
plementering av vanndirektivet er at arbei-
det fremstår med en bred, lokal forankring
hos de som er nærmest miljøproblemene og
vannforekomstene. Dette gjør at statlige sek-
tormyndigheter også står ansvarlige overfor
de lokale prosessene. 

Arbeidet med vanndirektivet berører van-
skelige avveininger mellom viktige sam-
funnsinteresser, og det ble påpekt av flere in-
formanter at det er helt sentralt at konflikter
ikke «feies under teppet» men blir tatt på al-
vor. I en slik situasjon kan litteraturen knyt-
tet til nettverksstyring være en mer egnet og
realistisk tilnærming enn kommunikativ te-
ori om konsensusbygging. Litteraturen om
nettverksstyring poengterer også viktighe-
ten av at de som deltar må ha en genuin vilje
og også et mandat til å finne felles løsninger,

og at det må være en viss gjensidig avhengig-
het mellom aktørene på den måten at man
oppnår mer ved å samarbeide enn ved å ope-
rere på egen hånd (Schmitter 2002). Akkurat
dette kan se ut som å mangle når sentrale re-
presentanter for viktige sektoretater gir ut-
trykk for den mening at deres virkemiddel-
apparat er tilstrekkelig og ikke ønsker inn-
blanding, og at vannforskriften mer vanske-
liggjør situasjonen for villaksen enn å forbe-
dre den. Dette viser også hvor vanskelig
kommunikativ dialog mellom sektorgrenser
kan være. Samtidig reiser det også viktige
prinsipielle spørsmål om sektoransvarsprin-
sippet, og mulighetene for miljøforvaltnin-
gen som ansvarlig for villaksen til å kunne
påvirke forhold som er utenfor deres formel-
le ansvarsområde. 

Konklusjon og refleksjoner om veien 
videre
Integrert og nedbørfeltorientert forvaltning
og planlegging i tråd med vanndirektivets
intensjoner gjennom samarbeid og konsen-
susbygging er krevende. Etablering av felles
arenaer på nasjonalt nivå gjennom direkto-
ratsgruppe og departementsgruppe er et
grep for å få en helhetlig forvaltning på tvers
av sektorgrenser og felles retningslinjer som
skal gjelde for hele landet. Selv om dette har
bidratt til samordning i noen tilfeller, viser
undersøkelsen at det ikke er like lett å oppnå
enighet på andre områder. Forskning på
nettverkskoordinering innenfor samfunns-
sikkerhetsområdet bekrefter at ministersty-
reprinsippet i norsk forvaltning har klare be-
grensninger når det gjelder å løse vanskeli-
ge, tversgående problemer og oppgaver som
ikke kan løses på ett forvaltningsnivå eller
innenfor ett departementsområde alene
(Fimreite et al. 2011). 

Man kan se for seg flere mulige scenarier
for det videre arbeidet med å implementere
vanndirektivet i Norge. Det første er å fort-
sette i samme spor som i dag, men undersø-
kelsen tyder da på at at den kollektive hand-
lingen vil skje «stykkevis og delt, og ikke fullt
og helt» (jfr. Indset et al. 2010). Et alternativ
er å styrke den nasjonale samordningen, ved
å få enda tydelige føringer og avklaringer fra
direktoratsgruppa og departementsgruppa.
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En mer topptung representasjon kan være
en vei å gå i forhold til å forplikte egen sek-
tor, og oppnå det som Indset et al. (2010) på-
pekte som «forankring i bakrommet». Med
det menes forankring i de ulike myndighe-
ters hjemmeapparat, og at de som represen-
terer en sektor blir gitt mandat til å finne fel-
les løsninger som forplikter. Hvis det ikke er
mulig å få til enighet der, har man mulighet
til å få en tidligere politisk avklaring på
Statsministerens kontor, slik vi har forstått
det er blitt gjort i noen vanskelige saker mel-
lom Miljøverndepartementet og andre sekt-
ordepartement. En del saker av juridisk ka-
rakter kan også med fordel i større grad bli
sendt inn til Regjeringsadvokaten for avkla-
ring. Samtidig vil EU-systemet kunne gi fø-
ringer på hvordan direktivet skal forstås og
gjennomføres på vanskelige punkter, slik det
er tilfelle når det gjelder vannkraft (se blant
annet European Commission 2011; EFTA
Surveillance Authority 2012). Når det gjel-
der oppdrett i sjø er det imidlertid noe EU-
systemet i mindre grad forholder seg til, og et
lakseproduserende land som Skottland/Stor-
britannia har ikke tatt lakselus og rømt opp-
drettsfisk med i arbeidet med vanndirektivet
da det der ikke er blitt ansett som vesentlige
påvirkningsfaktorer (Kgl. res. 2006). Dette
bidrar ikke til å få en mer felles forståelse av
denne problematikken inn i arbeidet med
vannforskriften i Norge. Én utvei kan derfor
være å ta ut dette fra forskriftens virkeområ-
de. På denne måten forenkles samordnings-
kravet noe. Det er imidlertid ingen holde-
punkter som tilsier at dette er en realistisk
vei å gå. Noen løsning på det generelle pro-
blemet i norsk forvaltning, altså an-
svarsprinsippet, gis heller ikke ved et slikt
forløp. 

I brev fra Miljøverndepartementet til alle
vannregionutvalgene, datert 6. juli 2012, blir
det poengtert at Miljøverndepartementet og
Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med
«utvikling av målemetoder og grenseverdier
for hva som skal være akseptabel miljøpå-
virkning fra havbruk, med særlig fokus på
genetisk integritet/rømming og lakselus på
villfisk», og dette skal være ferdig i forbindel-
se med stortingsmeldingen om Norge som

sjømatnasjon i 2013. Det kan tyde på at de to
departementene nå forsøker å få til en sam-
ordnet tilnærming i dette spørsmålet. Samti-
dig ble det påpekt av informant fra miljø-
myndigheten at brevet ikke innebærer noe
genuint nytt. 

En annen mulighet er å delegere mer an-
svar for å finne felles løsninger til det regio-
nale nivået, hvor vannregionutvalget spiller
en sentral rolle. Her skal alle de aktuelle
sektorrepresentantene være representert, og
de som møter her må da gis et klart mandat
til å finne regionale løsninger. Da må man
også til en viss grad akseptere regionale og
lokale særløsninger. Også det lokale vann-
områdenivået kan være egnet for å finne fel-
les løsninger og fremme kollektiv handling,
slik det er gjort i Morsavassdraget9 (Stokke
2004). Man har blant annet satt inn ressur-
ser til å få på plass prosjektkoordinatorer i
vannområdene, da en synlig prosjektleder er
av stor betydning for kollektive handlings-
prosesser lokalt (ibid.). De store geografiske
forskjellene man har i Norge vil kunne fordre
særegne regionale løsninger og strategier,
slik valg av ulike planstrategier knyttet til
den regionale kystsoneplanleggingen i Sør-
Trøndelag og Hordaland viste var viktig (Ho-
vik og Stokke 2007a b). 

Noen studier indikerer at betydningen av
tillit er overdrevet for å etablere samarbeid
mellom aktører, og at økonomiske og legale
incentiver kan spille en viktigere rolle for
samarbeid (Raymond 2006). I samme studie
ble det belyst at politisk eller sentraladmi-
nistrativt lederskap kan være avgjørende for
å få til felles løsninger og samarbeid. Et siste
scenario kan derfor være å styrke relasjone-
ne på tvers av nivåene. Dette har vi sett noen
eksempler på, hvor vannregionutvalgene
henvender seg oppover i systemet for å få av-
klart interessekonflikter. Det siste eksempe-
let i så måte er dokumentet «Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål» fra vannregion-
utvalget i Nordland og andre regioner som
nå er ute på høring, hvor de ulike deltakerne
har markert og redegjort for sine ulike for-
ståelser av påvirkning og risiko. Dette inne-
bærer at direktorats- og departementsgrup-
pa må styrke sin koordinering av interesser

9.  Nå vannområde Morsa, i vannregion Glomma. 
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og prosess. For vannregionutvalgenes og
vannområdeutvalgenes del innebærer dette
en rolle som agendasetter, og som bestiller-
instans av interesseavveininger. 
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