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Bart Fokkens



Tre gode peptalkers
Utfordringene i elverestaurering, Philip Weller IRF

Elvene i Europa, Hans Bruyninckx EEA
Et speil mot elverestaurering, Fred Pearce forfatter





Trender
• EUs vanndirektiv driver prosessen
• Vannmiljø og bærekraft på dagsorden
• Vannets betydning for historien - ressursknapphet
• Stor interesse og entusiasme - mange prosjekter
• Det trengs nye institusjoner over grensene
• Ny forskning må til
• Enorme ressurser på å rekonstruere elveløp
• Fokus på elvebassenger og økosystemer
• Krav til utslipp - overvåkning - vannkvalitet
• Øst-vest åpning - store naturområder - våtmarker
• Motsetning mellom bærekraftig energi og elvevern
• Nøkkelarter i fokus - biodiversitet - vandringer





2013 IRF European Riverprize
Finalister

• OOrbigo River Spain
• MMura/Drava/Danube  Austria, Croatia,

Hungary, Serbia, Slovenia
• RRiver Rhine Switzerland, France,

Germany, Luxemburg, Netherlands,
Austria, Liechtenstein, the Belgian
region of Wallonia and Italy-

• UUpper Drau (Drava) - Austria



• Gjenoppbygge våtmarker
• Færre kanaler og dammer

• Mer flodlandbruk
• Gjenopprette sekundære

vannveier
• Restrukturere og drøye



• Fem nasjons samarbeid
• Europas Amazonas

• Enorm urørt natur
• Naturen som ressurs til landbruk

og befolkning
• Bærekraft og økologi

• Vern istedet for utbygging
• Stor biodiversitet

• Lite gjort ennå

Mura, Drava, Donau



t
Fra massiv fiskedød til god vannkvalitet

Renset grunnvann - strenge utslippskrav
Overvåking av vannkvalitet

Gode oksygenverdier
Alle fiskearter (67) minus 1 er tilbake

Flomforebygging kjøpe opp store landområder
Kulturarv

Informasjon på flere språk
Elvas økologiske rom gjenoppbygges

Rhinen



Engang pulserende elvelandskap
Ødelagt av jernbaneutbygging på 1800 tallet

Ubalanse i grunnvann og flomutsatt
Bryter opp kanaler

Gjenoppbygge og utvide elveløp
Opprinnelig gråor sumpskog

Urørte elvestrekninger vernes
Budsjett 130 millioner Euro

Leter fram gamle kart og bilder



Elveprosjekter
• Se på hele nedslagsfelt og landskap
• Mobilisert lokalmiljøet dugnader
• Privat offentlig samarbeid om vannressurer
• Kartlegge involverte parter få de med ut
• Hva er det i det for meg?
• Hvordan ser folk på elva?
• Viktig å fortelle en historie teater
• Finne felles plattform og mål
• Kommunisere via media
• Informasjonsmøter - kontakt med barn/unge
• Livskvalitet og verdier på eiendom



Noen poenger
• Vi har brukt 200 år på å ødelegge elvene, og

bare et par tiår med å gjenoppbygge
• Elven er sin egen beste håndverker
• Elvene skal slippes fri og pulsere naturlig
• Før var det ingeniørene som så på elvene, nå

er det et offentlig anliggende
• Rio Grande går tørr i El Paso
• Å gjenoppbygge elver er ikke en teknokratisk

prosess, men en demokratisk
• Naturen fikk være i fred bak jernteppet
• Uten penger er du fattig - uten vann er du død














