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Får vi et tydeligere Miljødirektorat med mer synlig 
autoritet?

Miljødirektoratet fyller ett år 1. juli 2014. Er det 
grunn til å feire begivenheten? Vi tror direktora-
tet bør få ett år til på seg.

Miljødirektoratet ble etablert ved å slå 
sammen Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). 
Det nye direktoratet startet opp med ca 700 
medarbeidere fordelt på én avdeling i Oslo og én 
i Trondheim. Med inn i direktoratet fulgte også 
200 fast tilsatte på såkalt tilsetting og timebasis 
i Statens naturoppsyn (SNO) fordelt på 60 lokal-
kontor rundt om i landet. 

– De ulike miljøproblemene er tett sammen-
vevd og må sees i sammenheng. I dag er arbeidet 
organisert etter gårdagens miljøutfordringer. 
Ved opprettelsen av det nye direktoratet gjøres 
gjennomføring av miljøpolitikken bedre og mer 
effektiv, skrev man i 2012. – Miljødirektoratet 
skal bli en tydeligere og mer synlig autoritet i en 
tid med stadig mer komplekse miljøutfordringer 
som er flettet i hverandre. Det nye direktoratet 
vil gi større gjennomslagskraft for miljøsakene, 
både gjennom felles ledelse og bedre samord-
ning, sa miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. 
Og videre: – Sammenslåingen vil forenkle og 
bedre styringsdialogen mellom departement og 
direktorat, og videre til fylkesmenn og kommuner. 

Det skulle altså også bli enklere å være miljø-
vernminister. 

Vannforeningen er naturlig nok særlig opp-
tatt av konsekvensene for vannforvaltningen.

På 90-tallet ble mer miljøansvar overført til 
kommunene. Vi fikk delvis statsfinansierte miljø-
vernledere i kommunene. Da statstilskuddet 
forsvant ble mange av disse stillingene borte. 
Men ansvaret var fortsatt kommunenes. 

Med innføring av vanndirektivet gjennom 
vannforskriften ble vannforvaltningen samlet og 
organisert i 16 vannregioner, fordelt på 11 vann-
regionmyndigheter. Miljødirektoratet har 
ansvar for koordinering på direktoratsnivå og 
løpende oppfølging av arbeidet i vannregionene. 
Vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer 
for hele landet skal sendes ut på høring i sommer 
med et halvt års høringsfrist. I 2015 skal endelige 
planer vedtas, og innen 2021 skal tiltak gjen-
nomføres for å innfri vannforskriftens felles-
europeiske miljømål for vannforekomstene.

Utfordringene med en helhetlig vannforvalt-
ning ligger i møtet med viktige næringsinteresser 
forvaltet og styrt av andre myndigheter. Fiske-
oppdrett står for mesteparten av de menneske-
skapte utslippene av fosfor i Norge. I 2012 var 
utslippene over 9000 tonn. Fiskeoppdrett og 
jordbruk er også store utslippskilder av nitro-
gen, og står for henholdsvis ca. 50 og 30 prosent 
av det totale menneskeskapte utslippet i Norge. 
Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeri-
direktoratet har forvaltningsansvar for havbruks-
næringen. Jordbruket forvaltes av Landbruks- og 
matdepartementet og Statens landbruksforvalt-
ning. Tiltak for å begrense utsipp fra jordbruket 
er avhengig av tilskudd. Jordbruksavtalen mellom 
staten og bøndene er av stor betydning her. For-
valtning av bl.a. vannkraftressursene sorterer 
under Olje- og energidepartementet og Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Fiskeridirektoratet, Statens landbruksforvalt-
ning og NVE er tre av hele tolv direktorater med 
i direktoratsgruppa som under ledelse av Miljø-
direktoratet skal sikre samordning mellom etat-
ene når det gjelder arbeidet i vannregionene. 



Leder

Forurensing til vann fra annen næringsvirk-
somhet enn de nevnte, og fra bebyggelse, inklu-
dert spredt bosetning, er regulert av foru-
rensningsmyndighetene selv, enten på statlig 
eller kommunalt nivå. Men for å kunne oppfylle 
vannforskriftens krav er det helt nødvendig at 
alle påvirkere gjennomfører tiltak slik at vi får 
en mest mulig kostnadseffektiv innfrielse av 
 miljømålene for vannforekomstene.

Regjeringen har ansvaret for å avklare de 
ulike sektorenes bidrag til en helhetlig vann-
forvalt ning. Miljødirektoratet spiller en sentral 
rolle i arbeidet. I 2015 vil vi få se om det nye 
Miljødirektoratet faktisk fremstår som en ”tyde-
ligere og mer synlig autoritet” som gjør forskjell 
i forvaltning av vannressursene. Vi kommer til-
bake til feiringen da.

Norsk vannforening
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