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Nytt fra

Ny bok om bærekraftig vannforvaltning
Tverrfaglig samarbeid nøkkelfaktor 

Av Jon Schärer

Bioforsk Jord og miljø
Rensing av avløp fra hus og hytter og avrenning fra veier og landbruk•	
Uttesting og dokumentasjon av renseteknologi•	
Modellering av mindre avløp og avrenning i nedbørfelt, tiltaksanalyser•	
Hydrogeologi•	
Kompostering og utnyttelse av organisk avfall og slam•	
Forurenset jord og sedimenter•	
Avfallsbehandling; miljørisikovurderinger, miljøovervåkning, rensing•	
Prøvetaking og miljøanalyser•	
Etablering og restaurering av våtmarker•	
Informasjon, veiledning, kurs og foredrag •	

www.bioforsk.no/jordmiljo 
Informasjon om mindre avløp: www.avlop.no

Tlf sentralbord. 03 246 -  Faks: 63 00 94 10 – E-post:jord@jordmiljo.no

Bioforsk Jord og miljø arbeider med anvendt miljøforskning, råd-
givning og utredning. Vårt mål er å bidra til en god forvaltning av 
jord, avfall, vann og landskap. En stor del av vår virksomhet er 
rettet mot kommuner og private.

Et tverrfaglig samarbeid mellom forsk
ning, myndigheter og brukere er nød
vendig for å lykkes med en bærekraftig 
vannforvaltning. Det er hovedbudskapet 
i en ny bok, som gir eksempler fra fire 
vassdrag rundt om i verden hvordan en 
kan gjennomføre en integrert til nærming. 

Det er liten kunnskap og få suksesshisto-
rier innen dette området, og Vannram-
medirektivet aktualiserer behovet for 
slik informasjon. ”Science, policy and 
stakeholders in water management” er 
derfor en nyttig populærvitenskapelig 
bok for de som arbeider med vannfor-
valtning, både i Europa og i utviklings-
land. Forskningssjef Per Stålnacke i Bio-
forsk Jord og miljø har vært redaktør for 
boka sammen med professor Geoffrey 
D. Gooch ved Universitetet i Linköping 
(Sverige). Boka har sin utgangspunkt i 
STRIVER-prosjektet, og blant de 25 for-
fatterne er det flere norske bidragsytere. 

STRIVER
– Dette er den første av to bøker fra EU-
prosjektet STRIVER, som Bioforsk har 
ledet sammen med NIVA. Vi syntes det 
var skrevet for lite om temaet med kob-
ling forskning, forvaltning og brukerin-
teresser, spesielt på bakgrunn av de nye 
kravene til forvaltning av vann gjennom 
innføringen av Vannrammedirektivet. 

Per Stålnacke sier det ikke er drevet 
forskning med tradisjonell tilnærming i 
dette prosjektet. Her er det testet ut me-
todikker som kan brukes for å få en bed-
re dialog mellom forskning, beslutnings-
takere og den enkelte bruker av et vass-
drag. Boka gir eksempler som har over-
føringsverdi, og de er hentet fra to vass-
drag i Europa og to i Asia. Det gjelder 
Tungabhadra i India, Sesan som er en 
grenseelv mellom Vietnam og Kambod-
sja, Glomma i Norge og Tagus i Spania 
og Portugal.
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EU-fokus
Etter at forfatterne startet arbeidet med 
boka i fjor, ble temaet ytterligere aktuali-
sert ved at EU-kommisjonen satte fokus 
på problematikken. De mente at mye av 
forskningen innen vannforvaltning ikke 
ble tatt i praktisk bruk. EU vil derfor for-
malisere en arbeidsgruppe som skal se 
på gjennomføringen av vannramme-
direktivet kalt SPI (Science-Policy Inter-
face). 

Tolkning og tillit
STRIVER-prosjektet viste at det ofte er 
liten tillit mellom de ulike partene innen 

en gitt problemstilling. Ved å bringe inn 
en uavhengig part som for eksempel et 
forskningsinstitutt eller prosjekt, kan det 
bidra som en nøytral plattform for å ska-
pe tillit mellom partene.

– Miljøinformasjon og data er et ty-
pisk eksempel på noe som partene kan 
tolke på ulik måte, sier Stålnacke, som 
har flere eksempler på at et forsknings-
institutt kan bidra som en nøytral part 
for å skape bedre tillit. 

I STRIVER-prosjektet opplevde for-
skerne at organisasjonene innen bistand 
og miljøvern ikke stolte informasjon og 
data fra myndighetenes og omvendt. Det 

Forskningssjef Per Stålnacke i Bioforsk Jord og miljø har vært en av to redaktører av 
boka om bærekraftig vannforvaltning (Foto: Jon Schärer).
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skjedde i Kambodsja, og her samlet for-
skerne inn egne data og presenterte for 
begge parter samtidig. Det førte til en 
god dialog mellom partene, som fant 
løsninger til bruk og forvaltning av van-
net, forteller Per Stålnacke.

Vietnam – Kambodsja
Et annet eksempel fra grensevassdraget 
Sesan hvor det var vanskelig å få myn-
dighetene i Vietnam og Kambodsja til å 
møtes. I STRIVER-prosjektet boikottet 
begge parter hverandres møtearena, før 
de til slutt møttes i Laos som et nøytralt 
et tredje land. 

– Da fikk vi lagt frem våre ’uavhengige’ 
funn i Sesan-vassdraget, ble det en god 
og åpen dialog mellom partene i de to 
landene, sier Per Stålnacke. Han synes 
dette er et godt eksempel på at et forsk-
ningsprosjekt kan bidra til et bedre sam-
arbeid mellom to land med naboskap 
som bygger på langvarig strid og mistillit. 

– Vi i Skandinavia er vant til en åpen 
beslutningsprosess og at brukerne blir 
tatt med i prosessen for eksempel i tråd 
med vannrammedirektivet. Slik er det 
ikke alle steder, og da er utfordringen å 
komme i dialog, slik at alle partene kan 
få en felles forståelse hvordan forvaltnin-
gen av vassdrag eller nedbørsområder 
best kan gjennomføres. 

Integrert tilnærming
Integrert tilnærming betyr at alle partene 
blir tatt med i prosessen, og at en ser på 
summen av bruk og interesser i et bære-
kraftperspektiv. For og lykkes må en 
først få en felles forståelse og tolkning av 
fakta, og her spiller forskningen en me-
get viktig rolle, mener Per Stålnacke.

Det såkalte grensesnittet mellom 
forskning – forvaltning og interesse-
grupper er undersøkt i boka. Det gjelder 
både analytisk og gjennom beskrivelser 
av praktiske erfaringer.

– Kombinasjonen er uvanlig innen 
vannforvaltning, men uten å involvere 
brukere og interessegrupper er det van-
skelig å få en langsiktig bærekraftig for-
valtning. Det sier forskningssjef Per Stål-
nacke ved Bioforsk Jord og miljø, som 
håper boka med analyser og eksempler 
kan bli et nyttig verktøy for de som ar-
beider med bærekraftig og integrert 
vannforvaltning. 

Boka Science, Policy and Stakeholders 
in Water Management – An Integrated 
Approach to River Basin Management’ 
redigert av Geoffrey D. Gooch og Per 
Stålnacke er utgitt av Earthscan. Boka 
kan bestilles fra http://www.earthscan.
co.uk/?TabId=101782&v=511394.


