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De nordiska regeringarnas svar på rekommendation
16/2015

Tilgang til vann av god kvalitet og revisjonen av EUs
vannrammedirektiv

I henhold til Helsingforsavtalens artikkel 45 og 56 har Nordisk råd den 29.
oktober 2015 vedtatt nedenstående fremstilling etter forslag.

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer

å prioritere arbeidet med å trygge baerekraftig forvaltning av vannressursene
og medborgers tilgang til vann av god kvalitet, gjennom sitt samarbeid i
Norden, innenfor EU og i andre relevante internasjonale organisasjoner og
konvensjoner

å samarbeide og samordne synspunkter ved revisjonen av EUs
vannrammedirektiv (FWD)

De nordiska regeringarna meddelar:

Regeringarna anser det viktigt att vattenresurserna hanteras på ett hållbart
sätt både nationellt och på EU-nivå och internationell nivå. De vatten- och
havsvårdsplaner som på basis av EU:s ramdirektiv om vattenpolitiken ska
utarbetas med sex års intervall erbjuder viktiga instrument vid strävandena
att uppnå och upprätthålla ett gott tillstånd på vattnen. Planerna för
hantering av översvämningsrisker förbättrar för sin del en hållbar hantering
av vattenresurserna. Planeringsprocessen för vatten- och havsvården
möjliggör ett vidsträckt deltagande för medborgarna och olika
intressegrupper. Informationsutbytet mellan de nordiska länderna om god
planeringspraxis och konkreta åtgärder är till nytta. Med nordisk finansiering
bör man stöda gemensamma projekt och arragerandet av seminarier med
anknytning till detta. I det nordiska miljöhandlingsprogrammet 2013 – 2018
betonas också betydelsen av vattenvårdsplaner.

EU-kommissionen förväntas år 2019 ta upp ramdirektivet för EU:s
vattenpolitik till förnyat övervägande. När direktivet justeras kan man
tillsammans påverka frågor som är viktiga för de nordiska länderna. Dessa
kan identifieras genom gemensamma projekt och seminarier. Viktiga frågor
kan vara bl.a. samarbete i fråga om flaskhalsar i verkställandet och att ta
lärdom av varandra, samordnande av vatten- och havsvården samt
hanteringen av översvämningsrisker, förbättrande av den geopolitiska
information som är gemensam för Norden, planering av kostnadseffektiva
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åtgärder (särskilt i samband med jordbrukets vattenvårdande åtgärder och
hydromorfologin) samt en effektivare realisering av planerna.

Globalt sett har vattenfrågorna ökat i betydelse. Vatten har även valts till ett
spetstema under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet år 2016.
Vattenfrågorna var viktiga också i samband med klimatmötet i Paris (COP21)
och kommer att vara det i verkställandet av besluten från konferensen samt i
implementeringen av FNs biodiversitetavtal (CBD).

Tillgången på vatten och en hållbar förvaltning av vattenresurserna är ett av
målen (SDG 6) på FN:s medlemsstaters agenda för hållbar utveckling.
Vattnet har en länk också till flera andra mål för hållbar utveckling, såsom
livsmedelssäkerhet och energi. Målen för hållbar utveckling kommer att kräva
åtgärder av alla länder – också de nordiska. De konflikter som gäller
vattenresurserna och det flyktingskap som beror på dem kan i framtiden allt
starkare påverka också Norden.

Med nordiskt vattenkunnande är det möjligt att bemöta många av de
internationella vattenutmaningarna på ett hållbart sätt. Den nordiska
hanteringen av vattenresurserna på ett hållbart sätt grundar sig på kunnande
och på en övergripande granskning av vattenresurserna, och utnyttjar
partnerskap. I Norden har man uppnått betydande ekonomisk tillväxt och
utökad välfärd samtidigt som man har fått vattenförbrukningen att gå ner
och belastningen av vattenresurserna att minska väsentligt. De nordiska
länderna kan ha en möjlighet att förena sina ekonomiska resurser för att
stödja vattenkunnandet och också för att utveckla innovationer och export.

Informationsutbytet mellan de nordiska länderna är det nödvändigt att fortgå
med också i framtiden via de olika forum och samarbetsformer som står till
buds. I de globala vattenfrågorna betonas fortsättningsvis det nordiska
samarbetet gällande informationsutbyte.

Rekommendationen anses uppfylld.


