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Svar på Rek. 15/2015 om nordiske styrkepositioner i relation til EU´s
vandrammedirektiv

Rekommendationen lyder:

Samarbeide om Eus vanndirektiv og styrkeposisjoner innefor
vannressursområdet (A 1618)
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

- å innsamle erfaringer med implementering av EUs vannrammedirektiv
(FWD) i de nordiske land samt utarbeide anbefalinger med hensyn til
kommende revisjon av direktivet

- å kartlegge nordiske styrkeposisjoner innenfor vannressursområdet, og
hvordan de med fordel kan brukes i arbeidet med å sikre trygg
vannforsyning i andre regioner

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd

Nordisk Råd har på sit møde i Reykjavik 2015 bedt om en meddelelse fra

Nordisk Ministerråd angående rekommandation 15/2015 vedrørende EU´s

Vandrammedirektiv. I Ministerrådets regi har der igennem mange år været

aktiviteter, der relaterer sig til emnet. Det er med baggrund i disse

nedenstående besvarelser er udviklet.

1. Ad. den første at-sats om å innsamle erfaringer med implementering
av EUs vannrammedirektiv (FWD) i de nordiske land samt utarbeide
anbefalinger med hensyn til kommende revisjon av direktivet

Siden 2007 har repræsentanter fra de nordiske landes regeringer,

miljømyndigheder og regionale myndigheder afholdt årlige møder om

implementeringen af og arbejdet med EU´s vandrammedirektiv (FWD). I

september 2015 deltog fx udover de nordiske eksperter også repræsentanter

fra landbruget og vandkraft sektoren, samt EU kommissionen, England og

Irland. Mødernes formål er erfaringsudveksling, samt at diskutere

udfordringer og gode eksempler (best practices). Repræsentanten fra EU

kommissionen Jorge Rodriguez-Romero pointerede på mødet i september

2015 overfor de nordiske lande den vigtige balance mellem potentielt

modstridende interesser mellem landbrug, vandkraft og beskyttelsen af
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vandressourcerne. Øvrige temaer som konkret blev drøftet på mødet var

landeerfaringer, nye forureningsstoffer i drikkevand, tekniske løsninger til at

sikre fiskenes passage op igennem vandløbene, national lovgivning særlig i

forhold til afvandingsområder (river bassin), udvikling af økonomiske

modeller til fastsættelse af økosystemtjenester i forhold til vand og ikke

mindst oversvømmelses risici og forebyggelsestiltag. Således er det nordiske

samarbejde i første omgang styret af parternes behov for sparring,

erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning. I anden omgang benytter

landene dette i deres deltagelse i de europæiske samarbejdsplatforme på

FWD-området, hvor de løfter de nordiske erfaringer og viden frem. Der

arbejdes derfor kontinuerligt med implementeringen af FWD.

2. Ad. den anden at-sats om å kartlegge nordiske styrkeposisjoner

innenfor vannressursområdet, og hvordan de med fordel kan brukes i

arbeidet med å sikre trygg vannforsyning i andre regioner

Gennem det ovenfor omtalte netværk og samarbejde indenfor

vandrammedirektivet mener NMR, at de nordiske styrkepositioner kan anses

for klare og veldefinerede. Ligeledes er vand et af omdrejningspunkterne for

det kommende finske formandskab i 2016. Vandtemaet vil således fortsat

være i fokus i det nordiske samarbejde og derved bidrage til at nordiske

styrkepositioner videreudvikles og italesættes.

Der vil i løbet af 2016 og 2017 derudover blive foretaget en mere generel

kortlægning af nordiske styrkepositioner i forbindelse med det nye

statsministerinitiativ ’nordiske løsninger på globale udfordringer’.

På denne baggrund er det en relevant betragtning, Nordisk Råd fremfører i

sin rekommandation om at fremme anvendelsen af nordiske styrkepositioner,

som bidrager til at sikre tryg vandforsyning også i andre regioner.

Dette gøres i første omgang formelt i nærområderne gennem drøftelser i de

internationale vanddistrikter mellem nabolande.

Forstås ”andre regioner” derimod mere bredt, vil der i de kommende år være

adskillige internationale platforme, hvor vandspørgsmålet er aktuelt, og hvor

det nordiske bidrag kan være vigtigt og betydeligt. Det er der bl.a. også i det

kommende finske formandskab opmærksomhed omkring. Det drejer sig

blandt andet om fora som:

- post COP21, hvor vand spiller en vigtig rolle i arbejdet med opfølgningen på

aftalen, og hvor Norden har muligheden for konstruktivt bidrag,

- derudover er arbejdet med vand til stadighed helt afgørende for bevarelse

af biodiversitet som håndteres i Biodiversitetskonventionen (CBD),

- samt opfølgningen på Sustainable Development Goals (SDG), hvor

landeopfølgningen endnu ikke er afklaret, men hvor vandspørgsmålet
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allerede løftes i flere sammenhænge, herunder fødevaresikkerhed,

arealplanlægning, miljø, drikkevand, ressourceeffektivitet, herunder energi

mv.

Desuden har NMR fået oplyst at vandspørgsmålet håndteres i de

regelmæssige drøftelser, der forløber mellem de nordiske landes

udenrigsministerier, som arbejder med bistandshjælp, særlig for så vidt

angår finansieringsmodeller og organiseringen af dette.

Der er således i det nordiske vandsamarbejde fokus på såvel at bidrage til

revisionen af vandrammedirektivet, som at italesætte de nordiske

styrkepositioner indenfor vandressourceområdet, og hvordan de med fordel

kan bruges udadrettet til at sikre vandforsyning i andre regioner.

Nordisk Ministerråd mener på den baggrund, at rekommandationen kan

anses for delvis opfyldt.


