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BLÅ PLANLEGGING
Dette heftet tar for seg temaet ‘blå planlegging’,
dvs. planlegging av vannressurser forstått i et vidt
perspektiv, inkludert strandsonen. De første fire ar-
tiklene har alle EUs vanndirektiv og vannforskrif-
ten som tema, enten som hovedfokus eller som bak-
teppe. Vanndirektivet er et ambisiøst miljødirektiv
som – gjennom helhetlig og nedbørsfeltbasert vann-
forvaltning – skal sikre god økologisk tilstand i alle
vannforekomster. Dette skal skje gjennom regional
planlegging etter plan- og bygningsloven, og med
noen særregler etter vannforskriften. Den første ar-
tikkelen fokuserer på medvirkning, og forfatternes
hovedanliggende er å belyse i hvor stor grad ulike
aktører, med vekt på frivillige organisasjoner og
private aktører, involveres i prosessene med å im-
plementere vannforskriften. Den neste artikkelen
tar for seg den regionale planprosessen i mer detalj
og ser på hvordan det har blitt arbeidet med regio-
nal plan for vannforvaltning i Nordland og i hvilken
grad denne planleggingsprosessen har blitt sam-
ordnet med andre vannforvaltningsrelaterte regio-
nale planer.  Energi og biodiversitet i lys av EUs di-
rektiver for vann og fornybar energi er tema i den
neste artikkelen, som viser at det finnes en «dobbel
miljøutfordring» mellom klimahensyn og biodiver-
sitet i vannkraftssaker. Neste artikkel tar oss over i
mer juridiske betraktninger rundt vannforskriften
og sektorregelverket. Forfatteren stadfester at det
norske regelverket er lite egnet til å sikre oppfyllel-
se av miljøkvalitetsnormer og at det eksisterer uli-
ke oppfatninger og praksiser av forskriften på tvers
av sektormyndighetene. Nest siste artikkel har
strandsonen som tema, og analyserer de ulike dis-
kursene som oppstår i en spesifikk reguleringsplan-
prosess. Forfatteren viser hvordan forskjellige vir-
kelighetsoppfatninger kommer til syne og hvordan
noen vinner terreng mens andre blir marginalisert.
Diskursanalytiske tilnærminger genererer ofte frisk
faglig diskusjon, noe som er av det gode. Temanum-
merets siste artikkel er basert på forfriskende kon-
krete studier av metoder for å håndtere overflate-
vann i flomutsatte områder, og artikkelforfatterne
redegjør for ulike alternative løsningsmodeller. Alt i
alt spenner artiklene i dette spesialnummeret over
et vidt felt både temamessig og fagmessig, men med
vann som et felles fokus og viser hvordan vann er et
unikt medium som bl.a. egner seg ypperlig til tverr-
faglige studier og analyser. Vi håper dere finner
mye stoff av interesse – god lesning!

Knut Bjørn Stokke og Synne Movik

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

1-2014 Våre fag i 200 år 1814–2014 15.01.2014 Mars

2-2014 Matrikkel, eiendomsmåling og grunnerverv 15.03.2014 Juni


