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Forord
Hovedmålet i vannforvaltningen er å forbedre vannmiljøet der det er dårlig, og å beskytte
vannmiljøet mot forringelse der det er godt. Vi har mye rent vann i vår vannregion, men i mange
områder er det påvirkninger på vannet som gjør at det ikke tilfredsstiller livsbetingelser for
planter og dyr som lever der. Dette er det viktig å gjøre noe med. Men det er også viktig å sørge
for at vannet vårt er så godt at det kan brukes av menneskene i vannregionen til nyttige formål, og
dermed utløse merverdi for samfunnet. Et godt vannmiljø bidrar f.eks. til å fremme friluftsliv,
opplevelseskvalitet, bolyst, reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet.
Dette høringsdokumentet beskriver hvilke utfordringer vi har for å nå målet i vår vannregion, og
hvordan vi best kan ta vare på vannet. Er du interessert i hvilken tilstand vannet i ditt nærmiljø har?
Vil du være med på å bidra til planleggingen av hvordan vannet skal forvaltes for at vannkvaliteten
skal forbli god - eller forbedres?
Vi håper at myndigheter og organisasjoner, næringsinteresser og andre interesserte vil bidra med
egen kunnskap om hovedutfordringer for vannet dere bruker og ferdes ved, og vil dele meninger om
hva vi bør gjøre i arbeidet med vann fremover. Innspillene vi får i denne høringen vil hjelpe oss med å
lage gode planer for å ta bedre vare på vannmiljøet vårt. Alle innspill er viktige!
Vannregionmyndigheten er ansvarlig for utarbeidelsen av vannregionens høringsdokument.
Hedmark fylkeskommune som har koordineringsansvar for de norske delene av vannregion
Västerhavet har bidratt til utarbeidelsen med informasjon om de ulike delområdene.
Figurer og tabeller i høringsdokumentet er hentet fra Vann-Nett, som er den nasjonale databasen
for vannmiljøinformasjon som oppdateres jevnlig. Figurer og tabeller i dokumentet er derfor
øyeblikksbilder fra oppgitt dato. Oppdatert informasjon finnes ved å gå inn i databasen www.vannnett.no/portal.
Vannregionmyndigheten vil takke for bidragene fra vannområdene, fylkesmenn, fylkeskommuner og
statlige sektormyndigheter underveis i arbeidet med høringsdokumentene.
Det har dessverre vært svært korte frister for å utarbeide høringsdokumentene. I det kommende
arbeidet med oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram vil det legges bedre til rette for
deltakelse og medvirkning.

Sarpsborg 29.1.2019

Johan Edvard Grimstad
Leder av vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet
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Sammendrag
Vi er nå midtveis i planperioden for regionale vannforvaltningsplaner 2016-2021. Arbeidet med
oppdatering av vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogram for planperioden 2022-2027
startet opp høsten 2018. Første milepæl i planarbeidet er fastsettelse av planprogram og beskrivelse
av hovedutfordringer i vannregionen. Forslag til planprogram og hovedutfordringer skal legges ut på
høring i perioden 1. april til 30. juni 2019.
Dette dokumentet om hovedutfordringer i vannregionen inneholder oppdatert oversikt over
miljøtilstand, påvirkninger og status for gjennomføring av tiltak.
Miljøtilstand er en samlebetegnelse på tilstanden for livet i vannet (økologi), og hvor mye miljøgifter
(kjemi) vannet inneholder. Ca. 84 % av vannforekomstene i de norske delene av vannregion
Västerhavet har god eller svært god økologisk tilstand. Tilstanden er moderat i 11,5 % av
vannforekomstene, og bare 3,2 % har dårlig tilstand. Ingen vannforekomster har svært dårlig tilstand.
I de norske delene av vannregion Västerhavet er det påvirkningene langtransportert forurensning,
vannkraft, skogbruk, jordbruk og avløpsvann som er registrert flest ganger. Klimaendringene vil
påvirke vannet på mange måter. Temaer som har fått mye oppmerksomhet de siste årene er plast og
mikroplast, og avrenning av partikler til vannet.
Det er også overordnede utfordringer knyttet til forvaltningen av vannet vårt. Tilstrekkelig med
ressurser til å arbeide med vannforvaltning kan være en utfordring i mange kommuner og sektorer.
Det er også prioriteringer av hvilke tiltak som skal settes inn hvor, noe som kan føre til at nødvendige
tiltak ikke blir igangsatt så fort vi kunne ønske. I tillegg tar det ofte lang tid å se effekten av
gjennomførte tiltak i vassdragene.
De norske delene av vannregion Västerhavet har stor geografisk utstrekning og det er mange
interesser knyttet til bruken av vannet, blant annet til næringsformål, fritid og rekreasjon.
For de fleste tiltakene som er foreslått i de norske delene av vannregion Västerhavet er det
fylkesmennene som er ansvarlig myndighet. Kommunene har myndighetsansvar for nest flest tiltak,
mens statlige sektormyndigheter har ansvar for av resten av de foreslåtte tiltakene, med ett unntak.
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1. Innledning
Fram mot 2021 skal de regionale vannforvaltningsplanene og tilhørende tiltaksprogrammene i hele
Norge oppdateres og justeres. Gjeldende regional vannforvaltningsplan med tilhørende
tiltaksprogram har fått virke siden 2016. Vi skal nå gjennomgå hvordan det står til med vannet, og
justere planene for hvordan vi best tar vare på vannet vårt fremover. Oppdaterte planer og
tiltaksprogram skal være gjeldende fra 2022 til 2027. Les mer om vannforvaltningen i Norge her:
http://www.vannportalen.no/organisering/vannforvaltning-i-norge/
I prosessen fram mot oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram vil det være to høringer,
med to dokumenter i hver høring.
På høring fra 1. april til 30. juni 2019:
• Planprogram
• Hovedutfordringer i vannregionen (dette dokumentet)
Disse høringsdokumentene ligger på www.vannportalen.no/glomma under Plandokumenter/
Planperioden 2022-2027.
På høring fra 1. juli til 31. desember 2020:
• Forslag til oppdatert regional vannforvaltningsplan
• Forslag til oppdatert regionalt tiltaksprogram

Dette dokumentet om hovedutfordringer i vannregionen inneholder oppdatert oversikt over
miljøtilstand, påvirkninger og status for gjennomføring av tiltak, og er derfor et viktig dokument i
prosessen fram mot oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. En felles forståelse av hva
som er de viktigste utfordringene og prioriteringene vil gi et godt grunnlag for videre samarbeid om
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet.
Samtidig med høring av hovedutfordringer, høres også planprogrammet. I planprogrammet finner du
mer om hvordan prosessen fram mot oppdaterte planer er tenkt å foregå, hvem som er involvert,
hva som skal gjøres når, og plan for deltakelse og medvirkning.
De norske delene av vannregion Västerhavet er delt i fire geografisk adskilte områder. Dette er
beskrevet nærmere i planprogrammet.
Med høringen av planprogram og hovedutfordringer er vi nå inne i andre periode av planarbeidet for
regionale vannforvaltningsplaner. Gjeldende regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram ble
utarbeidet i 2015, godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Planen og tiltaksprogrammet som nå
skal revideres og oppdateres, skal gjelde fra starten av 2022 til slutten av 2027.
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Plandokumenter for planperiodene 2010 – 2015 og
2016 – 2021 finner du her:
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/

På www.vannportalen.no/glomma finnes det en liste med forklaring av faglige ord og begreper i
vannforvaltningen. Kunnskapsgrunnlaget kan finnes på www.vann-nett.no.
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2. Om høringsdokumentet
Dette dokumentet tar utgangspunkt i det som var de viktigste utfordringene i forrige
planleggingsrunde, og ser på hvilke utfordringer som gjelder nå. Dette er utfordringer som skal settes
på dagsorden og arbeides videre med fram mot oppdatert forvaltningsplan og tiltaksprogram. Er det
de samme utfordringene som gjelder? Har vi fått ny kunnskap? Har dere innspill til prioriteringer i
kommende planperiode?
Arbeidet med dokumentet om hovedutfordringer i vannregionen er et av trinnene som gir mulighet
for medvirkning i prosessen fram mot oppdaterte plandokumenter. Dokumentet skal brukes til å
skape bred medvirkning, deltakelse og forankring av arbeidet med utfordringer i god tid før ny utgave
av forvaltningsplan og tiltaksprogram sendes på høring 1. juli 2020. En felles forståelse av hva som er
de viktigste utfordringene vil gi et godt grunnlag for videre samarbeid.
Dokumentet gir en oversikt over hva som er de viktigste påvirkningene i vannregionen. Miljøtilstand,
oversikt over miljømålsoppnåelse og status for gjennomføring av tiltak er viktige momenter. Til
sammen gir dette grunnlag for bedre prioriteringer i kommende planperiode.
Spørsmål i høringen
Høringsdokumentet inneholder noen spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen av dokumentet.
Alle spørsmålene er samlet i boksen under. Du må gjerne sende inn andre kommentarer i tillegg til
høringsspørsmålene. Det legges til rette for innspill i arbeidet fram mot oppdatert forvaltningsplan
og tiltaksprogram og i høringen av disse fra 1. juli 2020.

Spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen:
➢ Er miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet? Finnes det data hos sektormyndigheter eller
lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en enda bedre beskrivelse?
➢ Er alle interesser av betydning ivaretatt? Er det interesser av betydning som ikke omtales?
➢ Har du eller din organisasjon/bedrift/myndighet innspill til prioriteringer eller andre
momenter til det videre planarbeidet?
➢ Er nødvendige virkemidlene på plass for å gjennomføre de tiltakene det er behov for?
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3. Miljøtilstanden i vannregionen – hvordan står det til med
vannet vårt?
Når vi skal fortelle hvordan det står til med vannet vårt, bruker vi ordet miljøtilstand. Det er en
samlebetegnelse på tilstanden for livet i vannet (økologi), og hvor mye miljøgifter (kjemi) vannet
inneholder. Les mer om hvordan vi vurderer miljøtilstanden i innsjøer, elver og kystvann her. Hva
økologisk tilstand betyr er illustrert i figur 1.

Figur 1. Illustrasjon av hva økologisk tilstand betyr.

3.1 Vannet i vannregionen vår
Vannforskriften gjelder både forvaltning av grunnvann, ferskvann og kystvann. For økologisk tilstand
gjelder vannforskriften fra Norges høyeste fjelltopp til en nautisk mil utenfor grunnlinjen langs
kysten. De norske delene av vannregion Västerhavet inkluderer fjell, skogsområder og lavland, se
kart i figur 2.
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Figur 2. Kart som viser vannregion Västerhavets areal i Norge. Kilde: Vann-Nett 15.1.2019.
Vassdragene er delt inn i vannforekomster. Antall vannforekomster er ikke statisk, og kan endres
underveis etter hvert som kunnskapen om vannmiljøet endres/forbedres. Oversikt over
vannforekomstene i vannregionen med angivelse av vanntype, antall vannforekomster, og
vannforekomstenes areal / lengde er vist i tabell 1.
Tabell 1: Fordelingen av vannforekomster i vannregion Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 26. november
2018.

Miljøtilstanden i vannforekomstene i de norske delene av vannregion Västerhavet er vist i figur 3.
Økologisk tilstand er vist for naturlige vannforekomster og økologisk potensiale er vist for sterkt
modifiserte vannforekomster (se beskrivelse i kapittel 3.2 og 3.3).
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Figur 3. Miljøtilstand og økologisk potensiale i vannforekomstene i de norske delene av vannregion
Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 15.1.2019.
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3.2 Økologisk tilstand i overflatevann
I figur 4 gis en oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i vannregionen. Ca. 84 % av
vannforekomstene har god eller svært god tilstand. Tilstanden er moderat i 11,5 % av
vannforekomstene, og bare 3,2 % har dårlig tilstand. Ingen vannforekomster har svært dårlig tilstand.

Figur 4. Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i de norske delene av vannregion Västerhavet.
Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.

I figur 5 er resultatene for tilstand vist per vannkategori (elv, innsjø). Det er totalt 409 naturlige
vannforekomster i de norske delene av vannregion Västerhavet. Av disse er det 311 elver og 98
innsjøer. Hele 83 % av innsjøene har god eller svært god tilstand, og av elvene har 85 % god eller
svært god tilstand. Både innsjøer og elver har noen vannforekomster med moderat eller dårlig
tilstand.

Figur 5. Fordeling i antall og prosent tilstand per vannkategori i de norske delene av vannregion
Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.

Tilstanden i de ulike overflatevannforekomstene kan vises utfra hvor store eller lange de er. Noen
innsjøer er store og andre er små, mens noen elver er korte og andre lange. Ved å presentere
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dataene fordelt på areal eller lengde får vi et bilde av omfanget av de ulike tilstandsklassene.
Vannforekomstenes tilstand fordelt på areal og lengde per vannkategori er vist i figur 6. Fordelingen
mellom de ulike tilstandsklassene for elv endrer seg ikke veldig mye når dataene vises på denne
måten. For innsjøer viser figuren av 38 % av arealet har god / svært god tilstand, mens 60 % har
moderat eller dårlig tilstand. Det tyder på at det er de større innsjøene som har dårligere tilstand enn
god, siden det er et mye større areal med moderat tilstand enn antall og prosent vannforekomster.

Figur 6. Fordeling i areal og lengde vannkategori i de norske delene av vannregion Västerhavet. Kilde:
Vann-Nett 26. november 2018.

3.3 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
Noen vannforekomster har fått forandret form og vannføring på grunn av inngrep. Det kan være på
grunn av vannkraft, eller de kan være kanalisert eller lagt i kulvert og rør ved veier og toglinjer, i byer
og tettsteder, eller i landbruksområder. Disse kaller vi sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF).
For disse vannforekomstene vurderes tilstanden etter hvor god den kan bli, uten at det går vesentlig
ut over samfunnsnytten av inngrepene. Dette sier noe om hvor godt det økologiske potensialet er.
Figur 7 illustrerer dette.
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Figur 7. Illustrasjon av sterkt modifiserte vannforekomster og godt økologisk potensial.

I figur 8 gis en oversikt over det økologiske potensialet i sterkt modifiserte vannforekomster i
vannregionen. Bare ca. 19 % av vannforekomstene har godt potensial, mens resten har moderat eller
dårlig økologisk potensial.

Figur 8. Oversikt over økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster i de norske delene av
vannregion Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.
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De sterkt modifiserte vannforekomstenes fordeling i antall og prosent per vannkategori er vist i figur
9. Det økologiske potensialet for elv er ganske likt som for vannkategoriene samlet. For innsjø har
bare 11 % godt potensial, mens resten har moderat eller dårlig potensial.

Figur 9. Fordeling i antall og prosent per vannkategori. Sterkt modifiserte vannforekomster i de
norske delene av vannregion Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.

Vannforekomstenes fordeling i areal og lengde per vannkategori er vist i figur 10. Dataene vist på
denne måten viser at det er en kortere lengde for elv som har godt potensial, og et svært lite areal
innsjø med godt potensial.

Figur 10. Fordeling i areal og lengde per vannkategori. Sterkt modifiserte vannforekomster i de norske
delene av vannregion Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.
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3.4 Kjemisk tilstand
Kjemisk tilstand beskriver hvilke nivåer av utvalgte miljøgifter som kan være en risiko for vannmiljøet
og menneskers helse. Klassifiseringen av kjemisk tilstand er basert på overvåkingsresultater. Vi må
derfor først overvåke miljøgifter ved kjente påvirkninger for å beskrive hvilken effekt disse har.
Påvirkningene på vannforekomsten bør også styre valget av hvilke miljøgifter som skal være med i
overvåkningen. Det er viktig å hente kunnskap fra ulike sektorer og kilder til dette.
Det mangler kunnskap om den kjemiske tilstanden i mange vannforekomster i vannregionen, og det
er behov for økt overvåking for å avklare dette. Miljøgifter kan være en utfordring som bør få større
oppmerksomhet i kommende planperiode.

3.5 Grunnvannet i vannregionen
I forrige planperiode hadde vi veldig liten kunnskap om den kjemiske tilstanden i grunnvannet. Siden
2015 har vi overvåket 14 grunnvannsforekomster med stor påvirkning fra intensivt jordbruk og/eller
diverse andre påvirkere som industri, veier, forurenset grunn med mer. Foreløpige resultater tyder
på at noen grunnvannsforekomster i de aller mest intensive jordbruksområdene kan ha for høye
verdier av nitrat og plantevernmidler. I grunnvannsforekomster med mer blandet påvirkning er det
foreløpig ikke målt for høye verdier av miljøgifter som inngår i den kjemiske klassifiseringen. Det må
vurderes hvordan resultatene kan brukes i andre grunnvannsforekomster med lik eller mindre
påvirkning, men som ikke har overvåkningsdata. Grunnvannsforekomstene i vannregionen skal
klassifiseres på nytt før oppdaterte vannforvaltningsplaner skal på høring i 2020.

3.6 Drikkevann og badevann i vannregionen
I følge vannforskriften skal det lages en oversikt over beskytta områder som viser alle
vannforekomster som har status som beskyttet etter et lovverk. I arbeidet med oppdatering av
vannforvaltningsplanene skal drikkevann og badevann prioriteres som viktige temaer i
vannforvaltningen. Les mer om drikkevann og badevann her.

3.7 Endringer i miljøtilstand siden forrige periode
Ny kunnskap og nye overvåkingsresultater legges til grunn for en kontinuerlig vurdering av hvordan
forholdene er i vann og vassdrag. Tilstandsklassifiseringen er til enhver tid avhengig av det
kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig. Det er bare noen få vannforekomster i vannregion
Västerhavet hvor det finnes lange overvåkingsserier som gir oss god oversikt over tilstanden og
hvordan utviklingen har vært de siste årene. I de fleste vannforekomstene har det vært liten eller
ingen overvåking av vannkvalitet, og klassifiseringen av miljøtilstanden i disse har følgelig bare blitt
vurdert ut fra påvirkningsanalyser og lokal kunnskap. Kunnskapsgrunnlaget er styrket de siste årene,
ikke minst som følge av at det har blitt gjennomført mye overvåking og problemkartlegging i regi av
fylkesmannen. I 2018 har det vært en prioritert oppgave å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget, både
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mht. karakterisering/fastsetting av vanntype, påvirkninger/effekt av påvirkninger og klassifisering av
miljøtilstand basert på ny kunnskap. Fylkesmennene har i samarbeid med øvrige aktører som har
innhentet data om vannmiljø, oppdatert Vann-Nett. Dette har medført at et betydelig høyere antall
vannforekomster har blitt klassifisert basert på faktisk kunnskap, og mange vannforekomster har fått
endret klassifisering av miljøtilstand.
I tabell 2 ser vi hvordan miljøtilstanden i vannforekomstene i vannregionen ble vurdert i 2015 (Kilde:
Vann-Nett 15.06.2015) og hvordan klassifisering av miljøtilstand er etter gjennomgangen av
kunnskapsgrunnlaget i 2018 (Kilde: Vann-Nett 10.1.2019). Tabellen viser en økning av
vannforekomster med god tilstand, og en nedgang av vannforekomster i de andre tilstandsklassene.
De fleste tilstandsvurderingene i 2015 var bare antagelser av miljøtilstand, og ikke vurderinger basert
på overvåkingsresultater.
Tabell 2. Endringer i miljøtilstand i naturlige vannforekomster (antall) i de norske delene av
vannregion Västerhavet i perioden 2015-2019.
2015
2019
Endring
Svært god
81
70
-11
God
247
274
27
Moderat
67
47
-20
Dårlig
15
13
-2
Svært dårlig
0
0
0
Udefinert
12
5
-7

Noe av den registrerte endringen i miljøtilstand er et resultat av at kunnskapsgrunnlaget har blitt
bedre de siste årene. Det er også åpenbart at den positive utviklingen av miljøtilstanden i mange
vannforekomster er resultat av gjennomførte tiltak. Dette viser at innsatsen som gjøres virker og at
utviklingen går riktig vei. Endringer i miljøtilstand går imidlertid ofte sakte og effekten av
gjennomførte tiltak synes i de fleste vannforekomstene først etter mange år. Dette skyldes blant
annet at økosystemene bruker lang tid på å endre seg selv om belastningene går ned. Det vil derfor
fortsatt være behov for å videreføre tiltaksgjennomføring, og det vil ta tid å forbedre miljøtilstanden i
mange vannforekomster.
Vi ser også at det skjer endringer i påvirkninger som forverrer miljøtilstand eller vanskeliggjør det å
nå miljømålene for en del vannforekomster. Eksempelvis bidrar endringer i klimatiske forhold som
tine-/smelteperioder om vinteren, hyppigere styrtregn og flommer til å redusere effekten av de
miljøforbedrende tiltakene. Andre drivere/forhold som kan redusere effekten av miljøforbedrende
tiltak er f.eks. økt befolkning, urban utvikling og utbygging, økt behov for flomsikringstiltak, redusert
jordstruktur/vannbindingsevne i dyrkingsjord, hyttebygging og økte utslipp til små resipienter m.m.
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4. Påvirkninger i vannregionen
Hvordan påvirker menneskelig aktivitet vannmiljøet? Det ønsker vi å svare på i dette kapittelet. Her
oppsummerer vi menneskeskapte påvirkninger for de norske delene av vannregion Västerhavet.
Hovedutfordringene for vannmiljøet i vannregionen er de viktigste påvirkningene som gjør at
vannforekomstene ikke har god miljøtilstand. Derfor vurderer vi jevnlig hvilke påvirkninger vannet
har, og hvilken betydning disse har for miljøtilstanden i vannet.
Vurderingen av påvirkninger starter med å peke ut de påvirkningene vi kjenner til, effektene de har
på vannmiljøet, og betydningen de har for miljøtilstanden. Vi ser også på hvilke drivkrefter i
samfunnet som er årsaken til påvirkningene, og om det kan forventes endringer i påvirkningene
framover.
En stor påvirkning kan alene føre til betydelig forverring av miljøtilstanden slik at miljømålet ikke nås.
En middels påvirkning kan - sammen med andre påvirkninger - føre til betydelig forverring av
miljøtilstanden slik at miljømålet ikke nås. En liten påvirkning fører vanligvis ikke til at miljøtilstanden
blir dårligere. Sammen med andre påvirkninger kan den likevel føre til at miljømålet ikke nås.
Den samlede påvirkningen i hver vannforekomst må også vurderes, fordi flere påvirkninger kan
forsterke hverandre og må sees i sammenheng. Når vi har sett på drivkrefter, påvirkninger, effekt og
forventede endringer framover, har vi grunnlag for å vurdere om målet om god miljøtilstand kan nås.
Dette får betydning for hvor det bør foreslås tiltak for å beskytte, forbedre eller restaurere
vannmiljøet.

4.1 Hva påvirker vannforekomstene i vannregionen vår?
De 10 største påvirkningsgruppene i de norske delene av vannregion Västerhavet er vist i figur 11.
Dette er angitt som hvor mange ganger en påvirkning er registrert. Langtransportert forurensning er
den største påvirkningen i vannregionen, med vannkraft og skogbruk som nummer to og tre.
Deretter følger jordbruk og avløpsvann. Hvis vi bare ser på påvirkninger som har stor grad av
påvirkning (mørk blå farge) er vannkraft klart den største påvirkningen. Det er viktig å merke seg at
det er store mangler i kunnskapsgrunnlaget og at særlig påvirkningen avløpsvann (kommunalt og
spredt avløp) er mangelfull. Her er det med stor sikkerhet vesentlig flere vannforekomster som er
påvirket, men ikke registrert. En tekstlig forklaring om hovedutfordringene følger senere i dette
kapittelet.
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Figur 11. Oversikt over de 10 største påvirkningsgruppene i de norske delene av vannregion
Västerhavet, angitt med antall registrerte påvirkninger på vannforekomster. Kilde: Vann-nett 26.
november 2018.

Vannforekomster kan ha flere påvirkninger samtidig. I figur 12 vises antall vannforekomster med
flere ulike påvirkninger. I de norske delene av vannregion Västerhavet er 41 % av vannforekomstene
påvirket av to eller flere påvirkninger. Dette viser at det må settes inn tiltak innenfor flere ulike
sektorer og samfunnsområder for at miljømålene skal kunne nås. I 20 % av vannforekomstene er det
ikke registrert påvirkninger i det hele tatt.

Figur 12. Antall vannforekomster med 0, 1, 2, 3 og 4 eller flere påvirkninger i de norske delene av
vannregion Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.
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I figur 13 vises antall vannforekomster med flere ulike påvirkninger når sur nedbør ikke er tatt med.
Sur nedbør er eneste påvirkning i 126 vannforekomster. Vannforekomster uten registrerte
påvirkninger øker til 50 % når sur nedbør ikke er med.

Figur 13. Antall vannforekomster med 0, 1, 2, 3 og 4 eller fler påvirkninger uten sur nedbør i de norske
delene av vannregion Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.

Påvirkningsbildet i vannregionen og delområdene varierer avhengig av bl.a. geografiske, geologiske,
agronomiske og demografiske forhold. Påvirkningene kan derfor også variere innenfor det enkelt
delområde i vannregionen.
Hvilken fordeling ulike påvirkningsgrupper har i delområdene i de norske delene av vannregion
Västerhavet er vist i tabell 3. De fem største påvirkningene er vist i rekkefølge fra størst andel og
synkende. Påvirkninger som vises med rød farge finnes i mer enn 10 % av vannforekomstene.
Påvirkninger som finnes i mellom 5 og 10 % av vannforekomstene vises med oransje farge, og
påvirkninger som finnes i mindre enn 5 % av vannforekomstene vises med gul farge.
Tabell 3. Fordeling av påvirkningsgrupper i delområdene i de norske delene av vannregion
Västerhavet. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.
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Langtransportert forurensing
Alle delområdene i vannregionen er påvirket av langtransportert luftforurensning, selv om den
negative påvirkningen er registrert å være i tilbakegang. Kalking av sure vassdrag er avsluttet i
Hedmark og redusert i mange andre områder fordi det anses at vassdragene har oppnådd
tilfredsstillende miljøtilstand. Dette følges nøye av overvåkingsprogrammer. Miljøgifter inngår i
denne kategorien og vannforekomster med for høye konsentrasjoner av kvikksølv utgjør en stor
andel. Dette er spesielt for de norske delene av vannregion Västerhavet fordi karakteriseringen er
samordnet med Svenske myndigheter, som har en annen strategi for vekting av kvikksølv.
Effekt: Berggrunn og jordsmonn er avgjørende for hvordan den sure nedbøren påvirker vassdragene.
Kalkfattig grunnfjell har liten motstandskraft mot sur nedbør. Det er derfor i områder med grunnfjell
vi finner flest sure vann. Forsuring medfører reduserte livsbetingelser for mange vannlevende
organismer, og reduserer dessuten verdien av fiske som brukerinteresse.
Vannkraft
Vassdragsregulering og vannkraft er registrert som påvirkning i alle delområdene i vannregionen. I
noen vannforekomster er det stor grad av påvirkning. Både hydromorfologiske og morfologiske
egenskaper i vannforekomstene påvirkes av vannkraft. Hydromorfologiske egenskaper defineres av
vannforskriften som vannmengde og variasjon i vannføring og vannstand, samt bunnforhold og
vannforekomstenes fysiske beskaffenhet som følge av dette. Morfologiske endringer er påvirkninger
som direkte påvirker vannforekomstens fysiske beskaffenhet, som f.eks. vandringshindre, fysisk
endring av elveløp, endringer i elvebunn, bekkelukking og endringer av kantvegetasjon er eksempler
på dette.
Effekt: Små kraftverk og større kraftutbygginger, samt andre vassdragsreguleringer, endrer tilstanden
til naturen i og rundt vassdraget fordi de fysiske og kjemiske forholdene endres. Dette påvirker
plante- og dyrelivet, både direkte og indirekte. Dette skjer som følge av redusert vannføring eller
tørrlegging av elvestrekninger, nedtapping/oppdemming av innsjøer, brå vannstandsendringer i
elvekraftverkssystemer, vandringshindre forbi kraftverksdammer m.m.
Landbruk
Jordbruk er angitt som en påvirkning på vannmiljøet i 2 av 4 delområder. Skogbruk er angitt som
påvirkning på vannmiljøet i 3 av 4 delområder. For skogbruk er det påvirkningen fra tidligere
tømmerfløtningsvirksomhet som er registrert. Dette angår mange vannforekomster og i hovedsak er
det gamle dammer som representerer en fysisk barriere for fisk. Det kan også være endrede forhold i
elvebunnen som følge av fjerning av stein i forbindelse med fløtingen.
Effekt: Jordbruk fører til økt avrenning av næringsstoffer og organisk materiale, og større tap av
jordpartikler sammenlignet med skog og utmark. Slik avrenning er det største problemet fra
jordbruket og bidrar til økt næringsstofftilførsel, algeoppblomstring og tilslamming av vann og
vassdrag. Det påvirker leve- og oppvekstsvilkår for fisk og andre arter i vannet. Plantevernmidler som
benyttes i jordbruket gjenfinnes også i vannmiljøet, med ulik grad av giftighet og påvirkning. Kjente
påvirkninger fra skogbruk er knyttet til fjerning av kantvegetasjon som påvirker habitater i
vassdrag (lysforhold for plantevekst, skjulmuligheter for fisk m.m.) og utlekking av næringsstoffer fra
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hogstflater som kan forringe livsbetingelsene i vann. Slike påvirkninger fra skogbruket er imidlertid i
liten grad registrert i de norske delene av vannregion Västerhavet. Registreringene som finnes under
skogbruk stammer fra påvirkningen fra tidligere tømmerfløtningsvirksomhet, som skaper
vandringshindre i mange vassdrag samt endrete habitat.
Avløpsvann
Avløpsvann er bare angitt som påvirkning på vannmiljøet i ett delområde, men i realitetene er dette
en stor påvirkning i alle delområdene. Innenfor avløpssektoren er kildene til forurensning både
offentlige og private avløpsanlegg. For offentlig avløp omfattes påvirkninger fra utslipp fra
renseanlegg, lekkasjer fra ledningsnett, overløp fra pumpestasjoner etc. For private avløpsanlegg
omfattes påvirkningene av blant annet diffuse utslipp fra infiltrasjonsanlegg, punktutslipp fra
minirenseanlegg og slamavskillere, samt direkte utslipp uten noen form for rensing. Minirenseanlegg
er påvist som kilde til utslipp av for dårlig renset avløpsvann i flere vannforekomster, trolig som følge
av mangelfull driftsoppfølging. Selv om denne påvirkningen bare er angitt på ett delområde vet vi at
det med stor sikkerhet angår alle. Dette skyldes mangelfull dokumentasjon og registrering.
Effekt: Utslipp og lekkasjer av avløpsvann gir økt tilførsel av næringsstoffer og organisk materiale til
vannet. Dette kan føre til algeoppblomstring og tilslamming av vann og vassdrag, og for lite oksygen i
vannet. Dette påvirker leve- og oppvekstsvilkår for fisk og andre arter i vannet. Forurensing fra avløp
fører også til utslipp av bakterier og parasitter, som gjør vannet uegnet til badevann og andre
bruksformål.
Introduserte arter og sykdommer
Introduksjon av nye arter kan potensielt medføre risiko med uønskede effekter på vannmiljø. Ørekyt
er registrert som fremmed art i mange vassdrag. Arten har vært utbredt over store
deler av vannregionen i lang tid, og det anses ikke å være aktuelt å iverksette drastiske tiltak for å
bekjempe arten. Gjedde, sørv, mort og karpe er fiskearter som har blitt spredd i vannregionen helt
opp i nyere tid. Vasspest og kjempespringfrø er eksempler på planter som har spredd seg i
vannregionen. Den viktigste introduserte arten er signalkreps som er bærer av krepsepest. I mange
vassdrag har det vært utbrudd av krepsepest, og bestanden av edelkreps er sterkt redusert.
Effekt: Introduksjon av nye fiskearter til en vannlokalitet medfører eksempelvis predasjon og
næringskonkurranse, og kan medføre endringer i plankton-, bunndyr- og fiskesamfunn. Dette kan i
neste omgang påvirke vannkvalitet og ramme mange brukerinteresser. Vasspest er en plante som
kan danne tykke vegetasjonstepper over stor arealer i innsjøer, og bidrar både til eutrofiering og
forringelse av habitater for fisk og edelkreps. Kjempespringfrø er en ettårig vekst med grunt
rotsystem, stor spredningsevne langs vassdrag og stor evne til å skygge ut annen vegetasjon. Der den
danner tette bestand vil jordsmonnet i kantsonene mot vassdrag bli mer porøst og utsatt for erosjon.
Signalkrepsen er bærer av den svært smittsomme krepsepesten. Signalkreps er immun mot
krepsepest, mens vår stedegne edelkreps ikke er det og slås raskt ut dersom pesten kommer inn i
vassdraget. Dette får alvorlige konsekvenser, og kan utrydde en truet art fra sitt naturlige miljø i de
vannforekomster hvor det oppstår.
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4.2 Endring av påvirkninger
For langtransportert luftforurensing skjer det en sakte forbedring i vassdragene etter at utslippene er
kraftig redusert (fra 1990 til 2015 er utslippsreduksjonen for svovel på hele 70 %, og nedgangen for
NOx-utslippene er på 23 %). Forbedringen i nedbørsfelt og vassdrag går imidlertid langsomt. Kalking
er avsluttet eller redusert i de fleste vassdragene i vannregionen. Det må følges nøye med på om
kalkmengdene er redusert for mye (reforsuring).
I det daglige omgås vi og benytter en rekke produkter som inneholder stoffer som kan ha uheldige
miljøeffekter dersom de havner i vassdragene. Det vil være et viktig arbeid fremover å redusere
bruken og eventuelt fase ut stoffer som har uheldige miljøvirkninger. Det er også viktig å arbeide
videre med internasjonale forpliktelser om reduksjon av langtransportert forurensing (eks sur
nedbør, kvikksølv og andre miljøgifter).
Effekten av «vann på avveie» og håndtering av overvann har fått en større bevissthet i mange
kommuner, og aktualiserer viktigheten av arbeidet med sanering av det offentlige avløpssystemet.
Det er laget gode planer for vann-, avløp og vannmiljø og gjort store investeringer i avløpssektoren i
mange kommuner. Kommunale avløpsledninger blir kontinuerlig oppgradert, pumpestasjoner er
utbedret og nye abonnenter har blitt koblet til offentlig avløpsnett i deler av området, men mye
arbeid gjenstår. Arbeidet med opprydning i private avløpsløsninger har bare så vidt startet i de fleste
kommuner, og i mange kommuner er man ikke kommet lenger enn til kartlegging av status for
anlegg. Det vil være nødvendig med fortsatt stor innsats innen avløpssektoren.
I jordbruket ser vi større enheter, krevende gjødselhåndtering og utfordringer knyttet til
klimaendringer. Dessuten vil en uttalt selvforsyningsgrad når det gjelder matproduksjon kunne
påvirke miljømåloppnåelsen. En intensivering innenfor jordbruket legger press på arealer som er
brukt for å hindre avrenning. Tilskuddsordningene innen jordbruket er viktige virkemidler for å
målrette tiltak som reduserer avrenningen fra jordbruket, både grasdekte soner, redusert
jordarbeiding og investeringstiltak som fangdammer og hydrotekniske anlegg.
Klimaprognosene tilsier at det må gjøres ytterligere tiltak for å forhindre at påvirkningen på
vannmiljø fra jordbruk øker. I tillegg til å videreføre mye av det som allerede gjøres kan det bli
nødvendig å utvikle flere tiltak i framtida. Tiltak med helårs, erosjonsdempende virkning og
langsiktige tiltak for å bedre jordkvalitet, jordstruktur og vannhusholdning vil være viktige. Regionale
miljøkrav i form av forskrifter, knyttet til eksempelvis gjødsling, vegetasjonssoner og gras i dråg og
flomutsatte områder, er innført i spesielt utsatte områder, der frivillige tiltak i jordbruket og andre
grunnleggende tiltak etter lovverket ikke er tilstrekkelig. Slike krav bør det vurderes å innføre i flere
områder for å nå miljømålene i jordbruksområder.
I noen områder er det vekst i hyttebygging og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv. Omfattende
hytteutbygging kan ha negativ påvirkning på vannforekomster. Utbygging av hytter og turistanlegg i
fjellet kan påvirke vannforekomster negativt både i form av fysiske tiltak (veibygging, kulverter m.m.)
og ved utslipp av avløpsvann som overskrider vannforekomstenes resipientkapasitet. Veksten vil
også føre til økt motorisert ferdsel og et økende antall mennesker ute i naturen. I tillegg er
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friluftsturisme økende. Med økt ferdsel kan forskjellig type forurensning og forsøpling øke. En større
grad av kanalisering av ferdsel kan bli nødvendig for å skåne utsatte områder.
I det daglige omgås vi og benytter en rekke produkter som inneholder stoffer som kan ha uheldige
miljøeffekter dersom de havner i vassdragene. Det vil være et viktig arbeid fremover å redusere
bruken og eventuelt fase ut stoffer som har uheldige miljøvirkninger. Det er også viktig å arbeide
videre med internasjonale forpliktelser om reduksjon av langtransportert forurensing (f. eks. sur
nedbør, kvikksølv og andre miljøgifter).
Plast og mikroplast er en påvirkning som har fått økende oppmerksomhet de siste årene. En stor
andel av partiklene vaskes ut i vann og vassdrag. Viktige kilder er bl.a. slitasje fra bildekk,
gummigranulat fra kunstgressbaner, maling, båter, klær i bruk og i vask, kosmetikk m.m. Det er plast i
det meste av det vi omgir oss med. Slitasje, bruk og kast av plastprodukter gir mikroplast. Når dette
tilføres vann og vassdrag gir det en vesentlig utfordring.
Det må jobbes videre med tiltaksgjennomføring for de fleste påvirkningene vi har jobbet med frem til
nå. Hva det er nødvendig å legge mest vekt på vil variere for ulike vannforekomster og i ulike deler av
vannregionen. I tillegg ønsker vi å løfte frem flere andre påvirkninger og problemstillinger det ikke
var så stor oppmerksomhet om da gjeldende vannforvaltningsplan ble utarbeidet. Mange av disse
har fått mer oppmerksomhet de siste årene, og vi vil jobbe mer med disse i planprosessen fremover.
Nedenfor er det listet opp temaer vi vil vurdere å jobbe mer med i kommende planperiode:
• Mer kunnskap om bakterier i innsjøer (E-coli) som ikke kommer fra mennesker, men fra f.eks.
husdyr. Opprydding i spredt avløp vil ikke være riktig tiltak for dette.
• Avrenning fra «hobbylandbruk». Hvordan kan dette fanges opp?
• Skogens betydning for vannmiljøet, og effekt av påvirkning fra skogbruk
• Eutrofe innsjøer og algegifter vs. drikkevannsuttak og friluftsliv som brukerinteresser
• Effekt av bekkelukkinger / bakkeplanering. Vurdering av hvordan dette skal håndteres mht.
påvirkningsgrad, konsekvenser for økologi osv.
• Gamle fløtningsinstallasjoner og andre installasjoner i vann og elver som demmer opp,
kanaliserer og endrer vannretning
• Utslipp av partikler fra renseanlegg (mikroplast mm.)
• Forsøpling av vassdrag
• Plast generelt, og mikroplast spesielt
• Påvirkning fra legemidler og smittestoffer
• Fremmede arter
• Miljøgifter i fisk (PFAAS, kvikksølv, m.fl.)
• Håndtering av overvann på fylkeskommunale arealer (inkl. fylkesveier)
• Konsekvenser av kunstsnøproduksjon
• Effekt av klimaendringer på vannkvalitet
• Effekt av flom- og erosjonssikring
• Utfylling av masser i vann og vassdrag, dumping av snø
• Økt fokus på avrenning fra tette flater, samferdsel, byer, tettsteder. Relatert mot
klimaendringer med kraftige regnskyll
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•
•
•
•

•
•

Partikler til vann fra samferdsel, asfalt, gummipartikler/ partikler fra vegmerking. Hvilken
effekt har det for miljøtilstanden i vannet?
Avrenning av gummigranulat fra kunstgressbaner
Dumpeplasser i ferskvann
Gamle gårdsfyllinger, kamuflert under bakkeplaneringer og overgrodd av vegetasjon. Nå
kommer de frem i dagen grunnet erosjon og økt flomfare. Hva er sumeffekten av slike
fyllinger for van og vassdrag?
Vann og samfunnssikkerhet
Grunnvann

4.3 Klimaendringer
Klimaendringene vil påvirke vannregionen vår. Norsk klimaservicesenter har utarbeidet klimaprofiler
som gir et kort sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer.
Klimaprofilene kan ses her: Klimaprofiler. En oversikt per fylke kan finnes her:
http://www.klimatilpasning.no/fylkesoversikt/. Felles for de fleste områdene i vannregionen gjelder
at klimaendringene særlig vil føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med
overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og skred.
Klimafaktorer som kan påvirke vannmiljøet er f.eks. økt vanntemperatur, lengre vekstsesong,
hyppigere veksling mellom frost/tining i vinterhalvåret, økt flomhyppighet, og redusert isdekke. Disse
endringene kan føre til tilleggsbelastning fra kjente miljøbelastninger, for eksempel erosjon fra
jordbruksarealer og naturlig erosjon i vassdrag. Effektene av klimaendringene kan bli så store at
tilstandsklasse endres, for eksempel fra god til moderat tilstand, og også en endring av det som er
definert naturtilstand for ulike typer vannforekomster. Videre kan klimaendringene føre til endring i
artssammensetning og interaksjoner mellom arter både i ferskvann og kystvann.
Endringene i vannmiljøet kan være synlige på ulike måter:
• Økt avrenning fra landarealene, tettbygde strøk og renseanlegg som fører til mer næringsrikt
vann med mindre oksygen
• Misfarget vann
• Mer miljøgifter ut i vannet
• Mer alger og algeoppblomstringer
• Endringer i generell biodiversitet, med nye arter og fortrengning av eksisterende arter
• Dårligere vannkvalitet for brukerne (badevann, drikkevann, fritidsfiske mm.)
• Påvirke jordbruks- og energisektoren
Klimautfordringene må møtes gjennom aktiv, kunnskapsbasert planlegging og gjennomføring av
nødvendige forebyggende tiltak i sektorene.
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4.4 Samfunnsutvikling, planlagt aktivitet og virksomhet
Framtidig aktivitet og virksomhet kan komme til å påvirke vannforekomstene framover i tid. Dette
kan ha konsekvenser for når og om vi kan nå miljømålene. Det finnes mange trender i samfunnet
som kan være aktuelle å vurdere tilknyttet vannforvaltningsarbeidet. I planprosessen med
oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram vil vi prøve å beskrive hvilken aktivitet og
virksomhet som kommer til å påvirke vannforekomstene i vår vannregion framover.
Eksempler på aktuelle temaer er:
• Er det gitt konsesjon eller vedtatt nye fysiske inngrep eller endret aktivitet, hvordan vil dette
påvirke miljømålet og miljømåloppnåelsen?
• Er det planlagt småkraftverk, nye renseanlegg eller rensing av private avløp?
• Hva framgår av kommuneplanenes arealdel? Planlegges det økt bosetting i et område, større
utbygginger av boligområder, nærings- og industriområder
• Planlagte store samferdselsprosjekter
• Vil et nytt inngrep eller en ny påvirkning forsterke en annen påvirkning? For eksempel kan
endret vannføring endre konsentrasjonen av forurensende stoffer
• Framskrivinger av befolkningsutvikling

Det er forholdsvis liten befolkning i de norske delene av vannregion Västerhavet, og påvirkning fra
urban utvikling er liten de fleste steder. I noen mindre områder kan det forventes noe
befolkningsvekst i tettsteder, som kan føre til økt boligutbygging, økt vekst i næringsområder og
utbygging av infrastruktur.
Urbanisering og fortetting kan påvirke vassdragene negativt med økende belastning, hvis ikke
nødvendige forebyggende grep planlegges godt og følges opp i anleggsfasen. Dette oppleves
allerede som en utfordring i dag, og vil trolig bli forsterket hvis ikke gode grep gjennomføres i
arealplanleggingen.
Økt befolkning gir økt behov for drikkevann og økt press på tilgjengelige areal. Ved arealendringer
hvor det bygges bygninger, veier, parkeringsplasser og andre harde overflater øker risikoen for økt
vannføring ved flomsituasjoner fordi den naturlige infiltrasjonen som holder regnvann tilbake i
grunnen er fjernet og vannet renner raskere ut i vassdragene og bidrar til økt flom- og
flomskaderisiko.
Hytter brukes i større grad som hjem nummer to, og det er en økende trend at leiligheter benyttes
som fritidsboliger. Det er ønsker om å satse på opplevelser og reisemålsutvikling samt videreutvikling
av fritidsboliger. Utlendinger vil se urørt natur og fjellområder. Vi ønsker flere turister og besøkende,
og dette fører til et større press på arealene våre, også de nær vann.
En av Norges største og mest konsentrerte turistdestinasjoner ligger i de norske delene av
vannregion Västerhavet. Trysil og Trysilfjellet har en målsetning om 1 million gjestedøgn i året fra
2020. Destinasjonen og infrastrukturen er i stadig utvikling, men misforhold mellom belastning og
kapasitet samt evt. svikt i renseløsninger for avløpsvann kan ha store konsekvenser for vannmiljøet.
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Ved god arealplanlegging, bruk av lokal overvannshåndtering (infiltrasjonsløsninger mv.), bevaring av
eksisterende kantsoner og våtmark nær og langs vassdrag, bidrar man til å opprettholde vassdragets
evne til selvrensing og opprettholder eller forbedrer vassdragets flomkapasitet.
Videre er det nasjonale mål om økt matproduksjon og selvforsyningsevne av mat. Dette kan medføre
omlegging til mer intensive produksjonsformer, som kan forsterke påvirkningen på vannmiljøet.

4.5 Overordnede utfordringer
I tillegg til de konkrete menneskeskapte påvirkningene, kan det være andre og mer overordnede
utfordringer for arbeidet i vannregionen.
Forvaltningsmessige temaer som ble trukket fram forrige gang hovedutfordringer var på høring i hele
landet i 2012/2013 var:
• Behov for bedre kunnskaps- og datagrunnlag (fra overvåking/prøvetaking)
• Behov for avklaring av overordnede målkonflikter mellom vannmiljø og andre
samfunnsinteresser som bruk, oppdrett og vannkraft
• Behov for tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre vannforvaltningen med god samordning
mellom kommuner, koordinering mellom myndigheter og god medvirkning for interessenter
• Behov for tilstrekkelig regelverk, virkemidler og ressurser hos de respektive tiltaksansvarlige
sektormyndigheter til å gjennomføre beskyttende og forbedrende miljøtiltak slik at målene
nås
• Behov for å ivareta vannmiljøet i arealbruken og ved arealendringer, f.eks. i kommunale
areal- og reguleringsplaner
Disse temaene må det fortsatt jobbes med i tida fremover. Andre overordnede temaer det er
nødvendig å sette fokus på er listet opp nedenfor. Arbeidet med dette må gjøres både på lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå.
•
•
•

•
•
•
•
•

Fortsette jobben med integrering av vannforskriften og regionale planer i den offentlige
forvaltningen
Det lokale vannforvaltningsarbeidet må styrkes. Det er en stor utfordring at kommunene har
begrensede tilgjengelige ressurser til vannforvaltningsarbeidet
Det er behov for økt kunnskap i mange kommuner for å bevisstgjøre dem på rollen som
forurenser og som myndighet etter forurensningsloven, naturmangfoldloven, plan- og
bygningsloven og vannforskriften
Vannmiljøet og vannforvaltningen må inkluderes bedre i kommunale planer
Det behov for å finne en langsiktig og forutsigbar finansiering for drift og administrasjon av
vannområdene
Det er nødvendig å se på sektorenes prioritering i gjennomføring av tiltak, spesielt innen
landbruk
I flere områder må det fokuseres mer på å rydde opp i spredt avløp. Det må jobbes med å
sikre mer lik fremdrift og at kommuner som ikke har begynt kommer i gang
Det bør jobbes med effektmål for tiltak
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Mer forskning og veiledning på miljømål og kvalitetselementer for leirvassdrag
Mer forskning og veiledning på miljømål og kvalitetselementer for forsuring i humusrike
innsjøer og bekker
Mer forskning og utvikling på fremmede arter, slik at miljøtilstanden kan settes riktig. Særlig
fokus på hva som er naturlig utbredelse for ørekyt på Østlandet
Mer forskning og utvikling på kantsoners betydning for erosjon, avrenning, stabilisering,
flom, økologi, brukerinteresser og økosystemtjenester. Optimal skjøtsel og gjennomgang av
regelverk og virkemidler må også inkluderes. Gjelder i jordbrukslandskapet
Kobling mellom kostholdsråd for fisk (PFAAS, kvikksølv, m.fl.) og «god» kjemisk tilstand
Behov for mer målretting av tiltakene/økt virkemiddelbruk i jordbruket
Det bør klargjøres ansvarsforhold for «eierløse», eldre demninger o.a. i vassdrag
Det bør klargjøres ansvarsforhold og økonomiske muligheter for å rydde opp i eldre fyllinger,
industriplasser mm. der nåværende eiere ikke kan lastes for tidligere belastinger
Vurdere god og svært god tilstand der det finnes små barrierer/vandringshindre og/eller
uten vandrende fiskearter (ørret, harr, niøye, sik osv.)
Behov for verktøy for å måle nytte, som inkluderer ikke-monetære verdier (betalingsvillighet,
opplevelsesverdi, rekreasjonsverdi, økosystem-verdi osv.)
Målet om å nå minst god økologisk tilstand i de fleste vannforekomstene innen 2021 virker
mange steder vanskelig å oppnå. Særlig gjelder dette i områder med mange og kompliserte
påvirkningsfaktorer. Først og fremst gjenstår svært mye tiltaks- og holdningsarbeid før det
kan forventes at vannmiljøet – i normalsituasjoner – ivaretas tilfredsstillende
I tillegg til dette er effekten av uheldige enkeltepisoder ofte både stor og langvarig, og
risikoen for slike episoder er stor der det er svært mange påvirkningsaktører innenfor mange
sektorer og næringer. Risikoen for at miljømålet i mange vannforekomster ikke nås innen
2021 er derfor overhengende dersom ikke arbeidet styrkes i form av ressurser og bedre
virkemidler
NVE sin rolle og ansvar for tiltaksgjennomføring (ansvarlig sektormyndighet og
virkemiddeleier) må endelig avklares
Det bør arbeides for stadig sterkere samarbeid innen vannforvaltningsarbeidet, eksempelvis
hadde det vært fordelaktig om statlige sektormyndigheter hadde vært mer synlige
Det bør arbeides for å klargjøre eller eventuelt få på plass nye og bedre virkemidler for å
håndtere utviklingen med større og mer industrialiserte husdyrbruk i landbrukssektoren
Påvirkning fra hytteutbygging i fjell- og skogområder må settes på agendaen og kunnskap om
påvirkningsfaktorer fra slik aktivitet må bedres
Ressurser til tiltaksgjennomføring er en begrensende faktor for at det skal kunne
gjennomføres målrettede tiltak i et tilstrekkelig omfang. Det er avgjørende både med
personressurser, juridiske og økonomiske virkemidler
For å sikre en effektiv og samordnet miljømåloppnåelse bør Staten ta en aktiv rolle med å
følge status for sektorenes tiltaksfremdrift og sørge for oppfølging dersom nødvendig
tiltaksgjennomføring ikke iverksettes
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5. Miljømål og unntak i vannregionen
Hva vil vi med vannet vårt? Det ønsker vi å svare på i dette kapittelet. Her oppsummerer vi miljømål
og unntak for de norske delene av vannregion Västerhavet.
Hva betyr godt vannmiljø for oss? For folk flest vil godt vannmiljø i praksis bety at de har rent og nok
vann i springen. For næringslivet betyr godt vannmiljø at det er rent og nok vann til jordbruk,
fiskeoppdrett, næringsmiddelindustri og vannkraftproduksjon. For naturen betyr godt vannmiljø at
det er rent og nok vann til laks, ørret, ål, kreps, elvemusling og andre organismer som lever i
vassdragene og i kystvannet. For friluftsliv og turisme betyr godt vannmiljø at det finnes rene og
trygge badeplasser, at det går an å fiske i elva og langs kysten, at folk kan gå på tur langs vann og
vassdrag, og at det både er nok og innbydende vann til båtliv. Dersom vi nærmer oss eller oppnår
vannforvaltningens miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand, så vil dette bidra til bedre forhold
også for mange av disse viktige brukerinteressene.
Vannforvaltningens hovedmål er godt vannmiljø. I vannforskriften er dette tydelig definert som god
økologisk og kjemisk tilstand. Les mer om hovedmålene, strengere miljømål, utsatte frister, mindre
strenge miljømål og tilpassede miljømål her.

5.1 Miljømål i regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021
Vannforvaltningsplanene vi jobber etter nå (2016 – 2021) ble vedtatt i vannregionene i 2015, og
godkjent av departementene i 2016.
Vannforvaltningen i Norge skal også bidra til å oppfylle andre nasjonale og internasjonale mål. Les
mer om dette her: http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/nasjonale-og-internasjonale-miljomal/
Miljømålene er viktige fordi de skal beskytte vassdragene og kystvannet mot å få dårligere
miljøtilstand. De er også viktige for å forbedre og gjenopprette miljøtilstanden i vannet der den er for
dårlig. Vannforvaltningsplanene bidrar til felles innsats for å redusere forurensning og andre negative
påvirkninger på kystvann, grunnvann og i vassdragene våre. Vassdrag med god miljøtilstand har lite
forurensning, er egnet som drikkevann, for bading, for sportsfiske og andre gode naturopplevelser.
Kystvann med lite miljøgifter gir trygg sjømat og mulighet til å høste av havets goder for fremtidige
generasjoner.
Miljømålene for naturlige vannforekomster i de norske delene av vannregion Västerhavet i gjeldende
vannforvaltningsplan er vist i figur 14.
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Figur 14. Miljømålene for naturlige vannforekomster i de norske delene av vannregion Västerhavet i
vannforvaltningsplanen 2016-2021. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.

Godt økologisk potensial for sterkt modifiserte vannforekomster i de norske delene av vannregion
Västerhavet i gjeldende vannforvaltningsplan er vist i figur 15.

Figur 15. Godt økologisk potensial for sterkt modifiserte vannforekomster i de norske delene av
vannregion Västerhavet i vannforvaltningsplanen 2016-2021. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.

5.2 Endringer i miljømål og unntak
Under den sentrale godkjenningen av regional vannforvaltningsplan for de norske delene av
vannregion Västerhavet ble det gjort noen endringer av miljømål og unntak i forhold til
fylkestingenes planvedtak ved årsskiftet 2015/2016. Endringene omfattet i hovedsak
vannforekomster som var påvirket av vannkraftanlegg.
Det er ikke gjort endringer i miljømålene siden gjeldende vannforvaltningsplan ble godkjent i 2016. I
den kommende planperioden med oppdatering av vannforvaltningsplanen vil vi gjennomgå og
vurdere miljømålene, tidspunktet for når målene forventes å nås og behovet for ytterligere utsatte
frister.
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5.3 Viktige brukerinteresser
De norske delene av vannregion Västerhavet har stor geografisk utstrekning langs grensa til Sverige
og omfatter både fjellområder, skogbruksområder og innlandsvassdrag. Det er mange interesser
knyttet til bruken av vannet, blant annet til næringsformål, fritid og rekreasjon.
Viktige brukerinteresser som ble trukket fram forrige gang hovedutfordringer var på høring i hele
landet i 2012/2013 var:
• Kan vi drikke vannet?
• Er det trygt å spise fisken?
• Er vannet rent nok til bruk i næringsmiddelindustrien?
• Er vannet egnet til jordbruksvanning og fiskeoppdrett?
• Blir det fisk i elvene?
• Gir vannet oss mulighet til bading og rekreasjon?

Vann som tilfredsstiller slike brukerinteresser har potensial for å utløse merverdi for samfunnet. Et
godt vannmiljø bidrar f.eks. til å fremme friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst, reiselivsutvikling,
næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet. I tillegg til hovedmålet om godt vannmiljø, kan
det derfor være tilfeller der viktige brukerinteresser tilsier at det bør settes strengere miljømål.
I en regional plan for vannforvaltning er det naturlig å søke å finne synergier mellom godt vannmiljø
og viktige samfunns- og brukerinteresser. Dette vil derfor vektlegges sterkere i kommende
planperiode.
Betydningen av vannmiljømålene er illustrert i figur 16 nedenfor.
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Miljømålene i regional
vannforvaltningsplan
betyr …

Figur 16. Illustrasjon av hva miljømålene i vannforvaltningsplanen betyr.
Tabell 4 gir en oversikt over brukerinteresser som det må tas hensyn til og vektlegges
i den kommende planprosessen. For mer detaljer om brukerinteressene, se vannområdenes
dokumenter.
Tabell 4. Brukerinteresser i de norske delene av vannregion Västerhavet.
Næringsinteresser

•
•
•
•
•
•
•
•

Jordbruksvanning /vann til husdyr
Skogbruk
Fiske
Reiseliv, turisme, landskapsopplevelser etc.
Industri
Byggeråstoffer (uttak av pukk, sand, stein og mineraler)
Vannkraft
Resipient
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Samfunnsinteresser

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drikkevann, kommunalt og privat
Matproduksjon (jordbruksprodukter)
Energiproduksjon
Byutvikling – positiv utvikling av by/tettsted
Transport og infrastruktur
Rekreasjon og friluftsliv
Sportsfiske
Jakt
Båtliv
Naturverdier og biologisk mangfold
(verneområder, naturtyper, truede arter)
Kulturminner
Flom- og erosjonssikring
Folkehelse
Sikring/vern av mulige fremtidige drikkevannskilder

I figur 17 gis det en illustrasjon av noen brukerinteresser det er viktig å ta hensyn til.

Figur 17. Illustrasjon av noen viktige brukerinteresser.

Brukerinteressene kan også stå i et motsetningsforhold til hverandre. I tabell 5 er de viktigste
motsetningene listet opp.
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Tabell 5. Mulige interessekonflikter for brukerinteresser i de norske delene av vannregion
Västerhavet.
Brukerinteresse
Vannkraft
Resipient for avløpsvann
Drikkevann
Industri
Flom- og erosjonssikring

Mulig konflikt med andre brukerinteresser
Fritidsfiske, friluftsliv og rekreasjon, reiseliv, landskap/ estetikk, biologisk mangfold,
resipientkapasitet
Bading, fiske, biologisk mangfold
Fritidsfiske, friluftsliv, bading, utslipp av avløpsvann, industri, landbruk, båttrafikk,
vannkraft
Yrkesfiske, fritidsfiske, bading, biologisk mangfold
Fritidsfiske, biologisk mangfold

I vannforvaltningsarbeidet kan det oppstå målkonflikter som kan være vanskelige å løse. Miljøhensyn
skal ivaretas innenfor den enkelte sektor. Det kan være en utfordring at sektorene har flere hensyn
som skal ivaretas samtidig.
Utfordringer på regionalt nivå henger gjerne sammen med overordnede utfordringer på nasjonalt
nivå. Norge har internasjonale forpliktelser og nasjonale mål om økt produksjon av fornybar energi.
Det forventes at nasjonalt forankret mål om elektrifisering av sokkelen, økende befolkning og
internasjonale forpliktelser om kjøp og salg av energi, gir et økt behov for vannkraft og utbygginger i
tiden fremover.
Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen i Norge med ca. 20 prosent innen 2030
(Stortingsmelding 9 (2011-2012), Landbruks- og matpolitikken). Reduksjon i næringstilførselen til
mange vannforekomster er allerede en utfordring med nåværende matproduksjon i vannregionen.
Nasjonale mål om økt energiproduksjon og matproduksjon er eksempler på nasjonale målsetninger
som kan komme i konflikt med nasjonale målsetninger for vannmiljø, fastsatt i vannforskriften.
Denne type målkonflikter gir ringvirkninger ned på regionalt og lokalt nivå hvor tiltak skal prioriteres
og gjennomføres.
Et annet eksempel på forhold som forårsaker målkonflikter er flom- og erosjonssikring. På den ene
siden kan det være ønskelig å foreta erosjonssikring for å hindre avrenning av næringsstoffer ut i
vassdrag, på den andre siden kan en slik erosjonssikring virke negativt fordi det fører til fysiske
inngrep i vassdraget, og at miljøtilstanden på den måten blir forverret.
Det kan også oppstå interessekonflikter mellom partene i et vannområde basert på manglende
virkemidler, f. eks. i forhold til jordbruksdrift. Det aktualiserer behovet for finne nye og effektive
løsninger og virkemidler.
I arbeidet framover vil det derfor være mange problemstillinger som vil måtte løses politisk; det må
gjøres en prioritering av hvilke mål som ønskes oppnådd på kort og lang sikt.
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6. Tiltak for å nå miljømålene i vannregionen
Hva gjør vi for å ta bedre vare på vannet vårt? Det ønsker vi å svare på i dette kapittelet. Her
oppsummeres arbeidet med å gjennomføre vannmiljøtiltak i de norske delene av vannregion
Västerhavet.
Informasjonen om de viktigste menneskelige påvirkningene på vannmiljøet bruker vi til å planlegge
og gjennomføre miljøtiltak for å beskytte, forbedre og restaurere vannmiljøet vårt.
Tiltaksprogrammene vi jobber etter nå (2016 – 2021) ble vedtatt i vannregionene i 2015. I
tiltaksprogrammene var det mange forslag til tiltak for å beskytte, forbedre og restaurere
vannmiljøet. De foreslåtte tiltakene følges opp av den myndighet som har lovverk eller andre
virkemidler til å få tiltakene gjennomført.
Mange av tiltakene er grunnleggende tiltak som følger av lovverket vårt, og i tillegg kommer
supplerende tiltak som går lenger enn kravene i lovverket men er nødvendige for å oppfylle
miljømålene. Les mer om tiltak her.

6.1 Tiltak i regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021
Antall tiltak i de norske delene av vannregion Västerhavet fordelt på tiltaksansvarlig myndighet,
basert på regional vannforvaltningsplan 2016-2021, er vist i figur 18. Den sektormyndigheten som
har myndighet etter aktuelt lovverk er tiltaksansvarlig myndighet. For de fleste tiltakene er det
fylkesmennene som er ansvarlig myndighet. Kommunene har myndighetsansvar for nest flest tiltak,
mens statlige sektormyndigheter har ansvar for av resten av de foreslåtte tiltakene, med ett unntak.

Figur 18. Tiltak fordelt på tiltaksansvarlig myndighet i de norske delene av vannregion Västerhavet,
basert på regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-Nett 26. november 2018.
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Fordelingen mellom grunnleggende og supplerende tiltak i vannregionen er vist i figur 19. Av de
foreslåtte tiltakene i vannregionen utgjør litt over 50 % grunnleggende tiltak som uansett skal
gjennomføres etter norsk lovverk, uavhengig av målene i vannforskriften. De øvrige tiltakene er tiltak
som må gjøres i tillegg for at miljømålene skal kunne nås.

Figur 19. Tiltak fordelt mellom grunnleggende og supplerende tiltak i de norske delene av vannregion
Västerhavet, basert på regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-Nett 26.
november 2018.

6.2 Status for gjennomføring av tiltak
Status for gjennomføringen av foreslåtte tiltak i vedtatt tiltaksprogram 2016-2021 i vannregionen
er vist i tabell 6. Tabellen viser at de mange tiltak er påbegynte eller ferdige. En del tiltak er utsatt, og
noen foreslåtte tiltak er avvist.
Tabell 6. Oversikt som viser tiltaksgjennomføring i de norske delene av vannregion Västerhavet. Kilde.
Vann-Nett 26. november 2018.

Status for gjennomføringen av tiltak innen hver sektor i vannregionen er vist i figur 20. Det er tiltak
innen langtransportert forurensning som har kommet lengst i gjennomføringen. Innen skogbruk,
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jordbruk og avløpasvann er det også mange tiltak som er ferdige eller har startet, men flere tiltak er
også utsatt.

Figur 20. Tiltaksgjennomføring per sektor i de norske delene av vannregion Västerhavet. Kilde: VannNett 26. november 2018.

6.3 Klimaendringer, klimatilpasning og tiltak
Det skal tas høyde for klimaendringer når tiltak planlegges og gjennomføres. Tiltakene for å beskytte,
forbedre og restaurere vannmiljøet skal gjennomføres slik at de er så robuste som mulig ved
klimaendringer:
•
•
•
•
•

Ta høyde for sannsynlige eller mulige klimaendringer. Dette er særlig viktig for tiltak som har
lang levetid og/eller høy kostnad
Tiltak som er robuste under ulike klimaforhold velges først
Tiltak som gir lavest utslipp av klimagasser velges først
Det må vurderes om tiltaket vil fungere under fremtidig klima
Det må vurderes om tiltaket har negative klimavirkninger
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7. Det videre arbeidet med regional vannforvaltningsplan og
tiltaksprogram
Dette dokumentet gir en gjennomgang av miljøtilstand, påvirkninger, oppnåelse av miljømål og
status for tiltaksgjennomføring. I følge vannforskriften skal miljømålene i oppdaterte
vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram i utgangspunktet nås innen 2027. Det vil ikke være mulig å
nå alle miljømålene innen denne fristen. Årsakene kan blant annet være manglende finansiering av
tiltak, eller at noen tiltak trenger lengre tid før de får ønsket effekt. Vannforskriften har
unntaksbestemmelser for disse tilfellene, blant annet tidsutsettelse. Prioriteringer knyttet til
påvirkningene kan blant annet være rekkefølge i tiltaksgjennomføring.
Mange aktører og myndigheter er ansvarlige for at miljømål nås, at miljøtilstanden ikke forverres, og
at restaureringstiltak igangsettes. Vannregionmyndighetene har sammen med vannregionutvalget,
sektormyndigheter, vannområdene og interessegrupper gått gjennom påvirkningene, hvordan vi
ligger an med miljømålsoppnåelse og gjennomføring av tiltak i vannregionen.
I vannregionen vår kommer vi til å prioritere å jobbe fram mot en vannforvaltningsplan og et
tiltaksprogram som i størst mulig grad skal balansere ulike hensyn samtidig som lovbestemte krav
skal følges. For å få til dette, ber vi alle høringsinstanser om å spille inn hvilke prioriteringer dere
anser som viktigst i arbeidet fram mot oppdatert og justert regional vannforvaltningsplan og
tiltaksprogram.
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Vannregion Västerhavet er en internasjonal vannregion med et nedbørfelt som strekker seg over
landegrensen mellom Norge og Sverige. Vannregionen består av hele Värmlands, Hallands og
Västra Götalands län, og deler av Skåne, Kronobergs, Örebro, Jönköping, Dalarna og Jämtlands
län i Sverige. På norsk side av riksgrensen består vannregionen av de fire områdene Femund- og
Trysilvassdraget (Klarälven), Røgden (Norsälven), Byälven og Upperudsälven i fylkene Trøndelag,
Hedmark, Akershus
og Østfold.
Länsstyrelsen i Västre Götalands län er vannregion¬myndighet for vannregion Västerhavet i Sverige.
Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma, Østfold fylkeskommune, har ansvaret for å følge
opp de norske delene av vannregion Västerhavet.
Vannregionmyndighetens viktigste oppgave er å
• Være plan og prosessleder
• Samordne utarbeidelsen av sektorovergripende forvaltningsplaner
• Følge opp og sikre gode bidrag i planarbeidet fra vannområdene og ulike sektormyndigheter
• Legge til rette for medvirkning og informasjon i planprosessen
• Sørge for at kvalitetskrav og tidsfrister i henhold til vannforskriften overholdes
De øvrige fylkeskommunene har ansvar å følge opp arbeidet i eget fylke. De har rollen som
planmyndighet i eget fylke og forvaltningsplanen skal vedtas i respektive fylkesting.

