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F A K T A

Forrige uke var 7.000 delegater 
samlet på verdens tredje 
vannforum i Kyoto for å 
fi nne løsningen på verdens 
vannproblemer. Lederen for 
den norske delegasjonen, 
utviklingsminister 
Hilde Frafjord Johnson, synes 
forumet alt i alt var fruktbart, 
men er mindre fornøyd med 
ministererklæringen fra 
møtet. Forumet viste at vi har 
høy norsk kompetanse, men 
at det også er behov for bedre 
koordinering av vannforvalt-
ningen.

Leder for den norske delegasjonen 

i Kyoto, utviklingsminister 

Hilde Frafjord Johnson synes 

verdens tredje vannforum i Kyoto 

alt i alt har vært fruktbart, men er 

mindre fornøyd med minister-

erklæringen fra møtet.

Av Melita Ringvold Hasle, NVE

Forumet og ministermøtet i Kyoto 

gav oss en mulighet til å treffe vann-

ministre fra hele verden. Det som var 

spesielt nyttig i et norsk perspektiv, 

var at vi fi kk anledning til å jobbe i 

forhold til Nil-prosjektet, som Norge 

er tungt inne i. Vi hadde uformelle 

møter som ble svært fruktbare, men 

ministererklæringen er dessverre for 

svak, slår Frafjord Johnson fast 

når hun kort skal oppsummere 

resultatene fra Kyoto. Hun mener det 

har vært viktig at Norge deltar med 

en stor delegasjon i Kyoto fordi vi er 

en av de tyngste aktørene på vann. 

- Vi har både kompetanse på 

vannkraft og annen vannforvaltning, 

og vi har som nasjon stor tilgang på 

vann. Derfor er det viktig at vi deler 

våre erfaringer med andre, og også får 

mulighet til å lære av disse.

Kyoto skapte en god møteplass, 
men en svak ministererklæring

Foto: Melita Ringvold Hasle

Fakta om World Water Forum

Arrangeres hvert tredje år av 
World Water Council, som er en ikke-
kommersiell paraplyorganisasjon.  

Formål: 

- Sette vannets betydning på den 
politiske dagsorden.

- Diskusjonsplattform for alle 
vanninteresserte med fokus på 
løsninger.

- Skape internasjonal oppmerk-
somhet rundt vannspørsmål.



Olje- og energiminister Einar 

Steensnæs er godt fornøyd med 

resultatene fra verdens tredje 

vannforum i Kyoto i forrige uke.  

Han mener forumet har vist at vi 

har høy norsk kompetanse, men 

også behov for bedre koordinering 

av vannforvaltningen.

Av Melita Ringvold Hasle, NVE

- Vi har fått bekreftet at den nor-

ske vannkompetansen står sterkt 

internasjonalt. Når det gjelder 

vannkraften, er det viktig at den 

videreutvikles, og her har Norge 

mange gode forutsetninger til å 

bidra i det internasjonale arbeidet, 

mener Steensnæs. 

- Hvorfor er det viktig å delta ved 

 arrangementer som dette? 

Kommer det noe konkret ut av det?

- Det er viktig å delta i slike fora fordi 

det blir lagt merke til internasjonalt 

at Norge er representert både på 

politisk og faglig nivå. Det er også 

viktig med tanke på videreutvikling 

av kompetanse. Både for å vise fram 

hva vi kan bidra med og for å lære av 

andre. 

Steensnæs trekker fram NVEs sesjon 

som et godt eksempel på kompetanse-

formidling. 

- Ved NVEs sesjon har Norge gjort seg 

sterkt gjeldende. Sesjonen hadde et 

godt faglig innhold og ble presentert 

på en pedagogisk og profesjonell måte. 

Det var dessuten god bredde i besøket 

på sesjonen, med deltakere fra hele 

verden.

- Norsk vannkompetanse 
står sterkt internasjonalt
- Norsk vannkompetanse 
står sterkt internasjonalt
- Norsk vannkompetanse 

- Eksemplene som nederlandske og 

svenske vannmyndigheter har vist 

fram har gitt oss bedre innsikt i 

hvordan norsk vannforvaltning kan 

koordineres bedre. Neste steg for oss er 

å samordne oss bedre, etter hvert også 

på et skandinavisk nivå.

Statsråden trekker også fram at forumet 

i Kyoto skaper rom for bilaterale møter. 

Steensnæs og hans følge gjennomførte 

møter med vannmyndigheter både fra 

Bhutan og Nepal. 

- Det var interessant å møte den nepal-

esiske vannministeren. Han var utrolig 

engasjert og er faktisk i seg selv et godt 

eksempel på kompetanseoverføring 

mellom Norge og Nepal. Han tok fak-

tisk hele sin utdannelse i Trondheim, 

avslutter statsråden.

”Water for people, not for profi t”
Ei mengde NGOar (frivillige 

organisasjonar) fann også vegen til 

World Water Forum i Kyoto. NGOane 

engasjerte seg særleg sterkt i to 

spørsmål, nemleg involvering av 

privat næringsliv i uttak og levering 

av vatn, og utbygging av storskala 

infrastruktur og, som vassforsyn-

ingsanlegg og store dammar. 

Av Tonje Folkestad, Forum

Dei seinare åra har mange aktørar 

innanfor feltet vatn krangla høglytt om 

korvidt ein skal jobbe for å tiltrekke 

seg private investeringar i vassektoren, 

eller om det offentlege skal ha det 

fulle ansvaret også for vassforsyninga. 

Vatn er eit felles gode ingen kan leve 

utan. Som talsmenn for det sivile sam-

funnet og spesielt dei fattige si sak, var 

difor NGOane som deltok under World 

Water Forum sterkt medverkande til 

å setje søkelyset på at ein primært må 

styrke det offentlege sitt ansvar for 

å styre kven som skal ha vatn og kva 

det skal koste for brukaren. Organisa-

sjonane var sterkt kritiske til at private 

interesser skulle få for stor kontroll 

over vatnet, og meinte det vil gå ut 

over dei fattigaste og miljøet dersom 

det blir opp til privat investeringsvilje 

å styre kvar ein skal hente vatnet og 

kven som skal bli forsynte med vatn.

Særleg heitt vart det då rapporten 

”Financing Water for All” vart lansert 

fredag 21. mars. Rapporten legg stor 

vekt på offentleg tilrettelegging for 

private investeringar, og kanalisering 

av (offentlege) midlar til damutbyg-

ging og andre infrastrukturprosjekt. 

Dette vart møtt med ein demonstras-

jon frå NGOane si side. I fl eire innlegg 

kritiserte NGO-representantar først 

ekspertpanelet bak rapporten for at 

løysingane ville råke dei fattigaste 

hardt. Demonstrantane inntok podiet 

med slagord som ”Water for People, 

Not for Profi t”. 

Ein annan indikasjon på meinings-

forskjellane når det gjeld privatisering 

var at dei to motstandarane World 

Water Council (for) og Council of 

Canadians (mot), trass samarbeid 

om arrangøransvaret, ikkje klarte å 

kome fram til ei felles oppsummering 

av fagbolken om samarbeid mellom 

offentlege og private aktørar, såkalla 

Public Private Partnerships. I staden 

Fleire frivillige organisasjonar la ned 
bannera sine om vatten og demonstrerte 
mot krigen i Irak. Foto: Aud Skaugen.



internasjonal bistand, både faglig og 

økonomisk, bl.a. for å få utarbeidet 

konkrete kortsiktige mål og fysiske 

tiltaksplaner. Det økonomiske 

fundament må raskt avklares. Det 

vil ikke være mulig for alle land å 

oppnå full kostnadsdekning på kort 

sikt, slik at det må forefi nnes låne-

/støtteordninger til aktuelle tiltak. 

Økt bruk av markedskreftene, for eks-

empel en viss privatisering 

(Public Private Public Partnership), vil 

også være et aktuelt tiltak fl ere steder. 

Overføring av støtteordninger fra en 

sektor til en annen, eller kryssubsidier-

ing fra en sektor til en annen, kan også 

være aktuelt.

Jordbruk, mat og vann

Jordbrukssektoren anslår et økt 

behov til vanningsvann på 15-20 % 

i de neste 25 årene for å kunne 

dekke matproduksjonen for en 

befolkningsvekst fra ca. 6 til ca. 

8 milliarder i år 2025. Siden jord-

bruket anslås å forbruke ca. 

70 % av tilgjengelige ferskvanns-

ressurser, er det viktig å fremme til-

tak som reduserer dette vannbehovet. 

Resirkulering og gjenbruk av vann 

(for eksempel renset avløpsvann) er 

viktig i denne sammenheng.

Videre må infrastrukturen som 

sektoren krever, for eksempel veier, 

transportmuligheter, tilgang på 

vann etc. forbedres. Dette krever på 

sin side ytterligere økonomiske res-

surser, noe som kan være vanskelig 

å få dekket. Økt grad av samarbeid 

mellom  jordbruksorganisasjonene 

og myndighetene er en viktig 

forutsetning for at næringen og 

den enkelte gårdbruker skal få 

felles aksept for de tiltak som må 

gjøres. Videre er det viktig at det 

igangsettes tiltak som overvåker at 

utviklingen går i riktig retning.

Anslagsvis 1,1 milliarder mennesker 

har utilfredsstillende tilgang på 

drikkevann, mens 2,4 milliarder 

mennesker har utilfredsstillende 

sanitære forhold. 

Av Morten Nichols, 

Statens næringsmiddeltilsyn

Verdens Helseorganisasjon (WHO) 

antar at 88 prosent av mage- og tarm-

sykdommer skyldes dårlig drikkevann. 

Det er en målsetting at dette antallet 

skal halveres innen 2015.

En slik målsetting stiller ikke bare 

store krav til de land dette gjelder, 

men til hele verdenssamfunnet, ikke 

minst med tanke på økonomisk og 

faglig bistand. Det er fra tidligere kon-

feranser, og som ble gjentatt ved 

denne, påpekt fl ere forhold som det er 

viktig å sette fokus på. Noen av disse er 

gyldige i et langt tidsperspektiv, mens 

andre er mer kritiske for å kunne over-

holde den tidsrammen som er satt.

Av mer generelle og langsiktige 

forhold kan nevnes behov for økt 

innsikt og aksept i mange utviklings-

land for at elementære hygieniske 

rutiner (for eksempel regelmessig 

håndvask og renslighet ved matlaging) 

er viktig for både egen og andres 

helse. Tilsvarende er det viktig å gi 

opplæring i hvordan avløpsvann 

må håndteres for at dette ikke skal 

resultere i ukontrollert forurensning 

av nærmiljøet, som for eksempel av 

eget drikkevann. Av mer langsiktige 

tiltak påpekes også at regelverk i de 

enkelte land må utformes slik at de 

enkelte lover og forskrifter går i felles 

retning, og ikke slik at et regelverk 

overser forhold som er viktig for 

andre sektorer. Videre er det viktig at 

både ambisjons- og kostnadsnivå er 

realistisk for at lokalsamfunnet kan 

videreutvikle seg.

Av mer kortsiktige tiltak nevnes økt 

Vannforsyning, avløp, 
hygiene og vannforurensning

leverte dei kvar si erklæring til 

ministrane.

Når det gjeld bruken av dammar 

og annan storskala infrastruktur, 

sette NGOane spørsmål ved slike 

i seminar etter seminar utover i 

Forumet, og kravde at ansvarlege 

aktørar tar i bruk anbefalingane 

til Verdskommisjonen for Dammar 

(World Commission on Dams, WCD). 

Samstundes fremma dei alterna-

tive metodar som hausting av vatn 

lokalt, og god grunnvassforvaltning. 

I løpet av veka jobba mange NGOar 

saman om å utarbeide ei erklæring 

som vart presentert for minister-

konferansen på Vanndagen. I tillegg 

til bodskapa nemnt over, kravde ein 

mellom anna at vatn må haldast 

unna dei inter-nasjonale handel-

savtalane som GATS-avtalen, og des-

sutan vektlegging av lokalbaserte 

løysingar og folkeleg deltaking.

Olje- og energiminister Einar Steensnæs 
mener vi har høy vannkompetanse i 
Norge. Foto: Melita Ringvold Hasle.



Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 

er et direktorat under 

Olje- og energideparte-

mentet med ansvar for å 

forvalte landets vann- og 

energiressurser. 

NVE skal sikre en helhet-

lig og miljøvennlig for-

valtning av vassdragene, 

fremme en effektiv kraf-

tomsetning og kostnads-

effektive energisystemer 

og bidra til en effektiv 

energibruk. 

NVE har en sentral rolle 

i beredskapen mot fl om 

og vassdragsulykker og 

leder den nasjonale 

kraftforsynings-

beredskapen. 

NVE er engasjert i FoU 

og internasjonalt sam-

arbeid innen sine fag-

områder. NVE er nasjonal 

faginstitusjon for hydro-

logi. 
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Dialog for bedre 
styresett 
Sesjonene under hovedtemaet “Wa-

ter and Governance” viste at det er 

nødvendig med et effektivt styre-

sett for å løse dagens vannkriser. 

Roller og ansvar til de forskjellige 

aktørene innen offentlig og privat 

sektor må defi neres klarere. Det er 

også viktig med et lovverk som iva-

retar alle interessene på en balan-

sert måte og at det fi nnes nødven-

dige fi nansieringsmekanismer

Av Aud Skaugen, NVE

 

11 sesjoner dekket temaet, og åpnings-

sesjonen ble ledet av Margaret Catley-

Carlson, lederen av Global Water 

partnership (GWP). Kronprins Willem 

Alexander av Nederland viste i sin 

åpningstale til utfordringene ved godt 

styresett, gjennom behovet for 

juridiske rammebetingelser som er 

åpne, effektive og fi nansielt bærekraftige. 

Innleggene videre i åpningssesjonen 

og i diskusjonen senere pekte spesielt 

på nødvendigheten av folkelig delta-

gelse, og drøftet fi nansmekanismer og 

at svake institusjoner ikke var gunstig 

for å bedre vilkårene for de fattige, 

spesielt kvinnene. GWP har initiert 

fl ere dialogprosesser der det tilrette-

legges for kommunikasjon mellom 

politikere, beslutningstakere og 

vannforvaltere på den ene siden og 

brukerne av vannet på den andre. 

Ideen er å drøfte styresett og å dele 

erfaringer. Et annet viktig diskusjons-

tema var bruken av vannlover for å 

sikre fred og bekjempelse av fattigdom 

gjennom bærekraftig utvikling. Nye 

modeller er utviklet for å implement-

ere internasjonale vannlover på 

nasjonalt nivå og for å utvikle 

vannpolicy i overensstemmelse med 

internasjonale forpliktelser. Prising 

av vann, med spesiell vektlegging 

av irrigasjon, ble drøftet på en egen 

sesjon der blant annet mangelen på 

åpenhet hos Verdensbanken og IMF ble 

diskutert.

Den norske sesjonen var arrangert av 

NVE og ble ledet av Haakon Thaulow, 

NIVA, mens Olje- og energiminister Einar 

Steensnæs innledet til presentasjonene. 

Vannkraft har vært brukt for økono-

misk utvikling av Norge gjennom 100 

år. Norske erfaringer med utvikling og 

bruk av juridiske rammebetingelser 

og andre verktøy i vannforvaltningen 

ble presentert av Bjørn Wold, NVE. 

Utviklingen av vannkraft var avhengig 

av oppdatert, riktig og tilgjengelig res-

surskunnskap basert på vitenskapelige 

metoder. Metodeutviklingen i hydrologi 

har vært nødvendig både for å forvalte 

vannressursene og for å kunne forutsi 

fremtidige utfordringer og farer. Dette 

ble presentert av Kjell Repp, NVE. 

Semund Haukland fra NORAD presen-

terte hvordan Norge utnytter denne og 

annen vannkompetanse i samarbeid 

med utviklingsland.

Fra åpningssessjonen om Water Governance. Foto: Aud Skaugen.


