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1. Innledning 
 
 
Arbeidet med vannforvaltningen i Norge er nedfelt i vannforskriften. Vannforskriften er den norske 
gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen. 
Hovedmålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig 
måte. Den setter miljømål for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre 
miljøtilstanden i vannet, iverksetter vi tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der 
det er nødvendig. 
 
For å følge opp arbeidet etter vannforskriften lokalt, er Norge inndelt i ti vannregioner. Vannområdet 
Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden er ett av 13 vannområder i Troms og Finnmark vannregion. 
 
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 har nå gjennomgått hvordan det står til med vannet, og skal justere 
planene for hvordan vi best tar vare på vannet vårt fremover. Oppdaterte planer og tiltaksprogram 
skal være gjeldende fra starten av 2022 til utgangen av 2027. 
 
Dette dokumentet er lokalt tiltaksprogram for Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde. 
Det lokale tiltaksprogrammet inneholder oppdatert oversikt over miljøforbedrende og forebyggende 
tiltak i vannområdet som faller innenfor kommunens ansvarsområde, i tillegg til en gjennomgang av 
tiltak hos andre sektormyndigheter og allerede gjennomførte tiltak.  
 
Utarbeidelsen av dette dokumentet er basert på uttrekk fra Vann-Nett og følgende møter, 
konsultasjoner og befaringer:  
 

 Arbeidsmøter og temamøter med ulike sektormyndigheter høsten 2019 

 Arbeidsmøter med kommunene i vannområdet januar 2020 

 Befaring av nedlagte kommunale avfallsdeponier i Porsanger kommune 

 Kartlegging av jordbruksavrenning i Porsanger kommune 

 Befaring av potensielle fiskevandringshindre 

 Løpende dialog med kommunene og andre sektormyndigheter 

 
 
Julianne Netteland Aina Borch  
Vannområdekoordinator Leder av styringsgruppen 
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2. Om tiltaksprogrammet 
 

 
Vannforskriftens § 25 definerer tiltaksprogrammets utarbeidelse og innhold. Hovedmålsettingen til 
tiltaksprogrammet er beskrevet i § 25 og vedlegg VI i vannforskriften: 

«Tiltaksprogrammet skal være sektorovergripende og skal bygge på gjennomførte analyser og 
vurderinger. Tiltaksprogrammet skal også være i overensstemmelse med nasjonale føringer og 
statlige planretningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 6-2». 

 
Det lokale tiltaksprogrammet er utarbeidet av vannområdekoordinator i samarbeid med 
vannområdeutvalget, kommunene og andre aktuelle sektormyndigheter. De lokale 
tiltaksprogrammene fra hvert vannområde er vedlegg til det regionale tiltaksprogrammet og 
vannforvaltningsplanen for Troms og Finnmark vannregion. Regionalt tiltaksprogram utarbeides av 
vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget. 
 
Tiltaksprogrammet beskriver hvordan de fastsatte miljømålene for vannforekomstene kan nås innen 
utgangen av 2027, eller ved et senere tidspunkt der det er gitt utsatt frist, jamfør § 9 i vannforskriften. 
Mindre strenge miljømål kan også fastsettes der vilkårene definert i § 10 i vannforskriften oppfylles. 
Ansvar for oppfølgingen av vannforskriften er fordelt på flere sektormyndigheter. Dette innebærer at 
forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer skal følges opp sektorvis og med sektorenes eksisterende 
virkemidler.  
 
Tiltaksprogrammet omfatter miljøforbedrende og forebyggende tiltak for vannforekomster som er i 
risiko for ikke å nå miljømålet innen 2027, og forebyggende tiltak for vannforekomster som allerede 
oppfyller standard miljømål men som står i fare for å få forringet miljøtilstand.  
 
Det lokale tiltaksprogrammet er basert på de lokale hovedutfordringene i vannområdet. 
Sektormyndigheter og kommuner har med bakgrunn i dette utredet forslag til tiltak innenfor sine 
ansvarsområder, og har bidratt til kunnskapsgrunnlaget som danner utgangspunktet for fastsettelse 
av miljømål. 
 
Som en del av planprosessen skal det gjennomføres en formell høring: 
 
På høring fra 1.mars til 31.mai 2021 

 Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og konsekvensutredelse 

 Regionalt handlingsprogram 

 

2.1. Vannområdet vårt 
 
Følgende kommuner ligger innenfor vannområde Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden:  

 Porsanger 

 Nordkapp 

 Karasjok 
I tillegg har Alta, Hammerfest, Lebesby og Tana mindre arealer innenfor vannområdet (Fig. 1).  
 
Vannområdet består i hovedsak av store ubebygde arealer og naturområder. Til vannområdet hører 
blant annet Stabbursdalen nasjonalpark og Sværholthalvøya, som fremdeles preges av inngrepsfrie 
arealer. Et annet særtrekk for vannområdet er flere vassdrag med anadrome fiskearter, samt 
Porsangerfjorden. 
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Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden har et felles vannområdeutvalg med Laksefjorden & 
Nordkinnhalvøya og Måsøy & Magerøya vannområder, gjennom samarbeidsprosjektet Vannområde 
Midt-Finnmark. Vannområde Midt-Finnmark er et samarbeidsprosjekt mellom Måsøy, Nordkapp, 
Porsanger og Lebesby kommune.  
 

 
Figur 1: Kart over Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde i Finnmark vannregion. 

 
Organisering av vannområdet 
 
Arbeidet i Vannområde Midt-Finnmark er organisert gjennom en styringsgruppe, et 
vannområdeutvalg, en vannområdekoordinator, og en referansegruppe. Kommunene er representert 
ved ordførere i styringsgruppen og administrativt ansatte i vannområdeutvalget. 

 
Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektets fremdrift, måloppnåelse og økonomi. 
Vannområdeutvalget skal samordne og sikre konsensus omkring det faglige arbeidet i vannområdet. 
Utvalget skal bidra til samordning over kommunegrensene i tiltaksoppfølging. Hensikten med 
vannområdeutvalget og referansegruppen er å sikre medvirkning og lokal forankring i arbeidet som 
blir gjort i vannforvaltningen. Vannområdekoordinator er prosjektleder og daglig leder av 
vannområdene, både administrativt og faglig.  
 
Referansegruppen består av lag, foreninger og bedrifter som har interesse for 
vannforvaltningsarbeidet i området, og er åpen for alle som ønsker å være med. Gruppen er særlig 
viktig med tanke på bred medvirkning, og er et lavterskeltilbud for de som ønsker å holdes oppdatert 
på vannområdets arbeid.  
 
Kommunene skal selv sørge for at det gjennomføres tiltak for å bedre vannmiljøet i risikovann der de 
er forurensningsmyndighet, og vannområdekoordinatoren skal legge til rette for at dette blir gjort på 
en kostnadseffektiv og gunstig måte. Dette innebærer å legge til rette for arbeidet i 
vannforvaltningen med organisering, utarbeide dokumenter i vannområdet, hjelpe kommunen med 
det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget, rapportering og prioriteringer og fungere som et bindeledd 
mellom kommunene og andre sektormyndigheter. 
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Brukerinteresser som knytter seg til vannforekomster og vannmiljø 
 
Vann betyr mye for innbyggerne i vannområdet, og de færreste kunne nok sett for seg en dag uten 
rent vann. God miljøtilstand i vannet er viktig for at vi skal ha det bra, og er mye mer enn bare rent 
vann å drikke. Vi skal kunne bruke vannet til både næringsformål og fritidsaktiviteter samtidig som 
vi sørger for at vannkvaliteten og naturmangfoldet bevares. 
 
Kommunen er myndighet på flere områder som påvirker vann, og har virkemidler gjennom blant 
annet plan- og bygningsloven, forurensingsloven og vannressursloven. Det er særlig disse områdene 
som omtales i dette tiltaksprogrammet.  
 
Viktige brukerinteresser i Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden inkluderer 
• Trygg drikkevannsforsyning og kvalitet på drikkevannet 
• Fiske og utmarkshøsting 
• Bading og rekreasjon knyttet til vann 
• Næringsinteresser knyttet til reiseliv, oppdrett, fiskeri og vannkraft 
 

 

 
Figur 2: Eksempler på viktige brukerinteresser i vannområde Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden.  Øverst 
venstre: Fiskebåter på Porsangerfjorden (foto: Torfinn Sørensen), øverst høyre: Middag i strandkanten på 
Bannenes, nederst venstre: Luostejok kraftlag sitt vannkraftanlegg på Gaggavann (foto: Luostejok kraftlag), 
nederst høyre: Fisketur til Ruostajávri.  
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3. Miljøtilstand og miljøutfordringer 
 

3.1 Økologisk og kjemisk tilstand til vannforekomster i vannområdet 
 

En grundigere gjennomgang av den økologiske og kjemiske tilstanden til vannforekomster i 
vannområdet, samt endringer i miljøtilstand fra 2010 frem til i dag, finner du i dokumentet 
Hovedutfordringer for vannområdet Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden. 
 
Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde består i hovedsak av store ubebygde arealer og 
naturområder, og er spredt bebygd. Store områder med få menneskelige inngrep og påvirkninger 
resulterer i at hoveddelen av vannforekomstene i vannområdet har svært god og god økologisk 
tilstand (se Fig. 3) 
 

   
Figur 3: Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i vannområde Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden. 
Kilde: Vann-nett 10.november 2020. 

  
Foreløpig har vi lite data om kjemisk tilstand, og det er bare 29 vannforekomster i vannområde 
Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden som har fått registrert kjemisk tilstand. Av disse har 28 
forekomster god tilstand, og 1 forekomst har dårlig tilstand. Du kan lese litt mer om dette i 
Hovedutfordringer for vannregionen. 
 

3.2 Hovedutfordringer i vannområdet 
 
I dokumentet Hovedutfordringer for vannområdet Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden finner du 
en grundig gjennomgang av utfordringene, påvirkningene og gjennomføringen av tiltak i 
vannområdet. 
 
Det er registrert påvirkninger i 13 % av vannforekomstene i vannområde Lakselvvassdraget og 
Porsangerfjorden. Påvirkninger fra introduserte arter og sykdommer er den største kategorien. 
Kongekrabbe er en stor påvirkning på samtlige kystvannsforekomster, i tillegg til at pukkellaks er 
registrert som en stor til middels påvirkning i 8 elveforekomster. Diffus avrenning uten kjent kilde er 
registrert som en middels stor påvirkning i 7 vannforekomster. Påvirkninger fra vannkraft 
forekommer også hyppig, og her er det særlig vannstanden i elver og innsjøer som er påvirket i stor 
og middels grad. Under fiskeri og akvakultur har rømt fisk og lakselus blitt registrert til en liten grad 
av påvirkning i henholdsvis 12 og 18 vannforekomster.  
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4. Forslag til tiltak innenfor kommunalt ansvarsområde 

4.1 Avløpsvann 

Tilstand og utfordringer 

Generell informasjon om tilstand til avløpsnett og -anlegg 

Porsanger kommune har tre renseanlegg, plassert i Indre Billefjord, Lakselv og Olderfjord. 
Renseanlegget i Lakselv har mekanisk rensing, mens de to andre har slamavskiller med utslipp i sjø. I 
tillegg er det et privat anlegg i Stabbursdalen med slamavskiller med infiltrasjonsgrøft til 
Stabburselva. Mye av avløpsnettet i vannområdet er gammelt, og modent for utskifting. 
Vannområdet har mye spredt bebyggelse, og dermed også mye spredt, privat avløp utenfor 
sentrumsområdene. 
 
Porsanger kommune jobber også med ny hovedplan for vann og avløp, som vil ta tak i mange av 
utfordringene og legge grunnlaget for videre tiltak knyttet til avløpsnett og -anlegg.  
 
Utfordringer 

Avløpsnettet er gammelt og modent for utskifting, og avløpsanleggene skulle også helst ha blitt 
oppgradert. Det er også utfordringer knyttet til spredt avløp.  
 
Håndtering av avløpsvann er en kommunal oppgave som krever mye ressurser. Både i form av 
kunnskap, kompetanse, finansiering og daglig drift. Oppgraderinger i eksisterende avløpsanlegg 
krever finansiering gjennom gebyrer fra abonnentene til selvkost. Dette er særlig kostbart i 
kommuner med stor andel spredt bebyggelse. Mangel på ressurser og finansiering trekkes frem som 
hovedutfordringen i kommunene ved gjennomføring av tiltak. 
 
Hva sier lovverket og nasjonale føringer om avløp? 

Nasjonale føringer, gitt 19. mars 2019, gir klare retningslinjer til hvordan kommunene skal følge opp 
avløp i tråd med vannforskriften.  
 
Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle 
avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensingsforskriften). Kommunen skal gi pålegg om tiltak for 
anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt sette i verk tiltak for å 
sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med rensekravene i 
forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13.  
 
Innstasen bør først prioriteres i nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av utslipp av 
avløpsvann og som har dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser. 
 
Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens 
rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033.  
 
Tiltak 

Porsanger kommune jobber med ny hovedplan for vann og avløp, som vil ta tak i mange av 
utfordringene kommunen har, og legge grunnlaget for videre tiltak knyttet til avløpsnett og -anlegg.  
Det er også foreslått tiltak for å utbedre separate avløpsanlegg i Skogende i Porsanger kommune. 
Dette skjer på bakgrunn av at det ble påvist forhøyede verdier av koliforme bakterier i en 
nærliggende vannforekomst i 2019.  
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Det er i tillegg foreslått en problemkartlegging i forbindelse med renseanlegget i Lakselv, som har 
utslipp i Vesterbotn innerst i Porsangerfjorden. Det er også foreslått to problemkartlegginger for å 
undersøke påvirkningen utslipp av avløp har på Billefjord bekkefelt og Leaibevuotna (Olderfjorden). 
Disse tiltakene er nevnt i delkapittelet «Andre tiltak» (kapittel 4.6). Årsaken til at det er foreslått en 
problemkartlegging her, er at den langgrunne fjordarmen er en populær badeplass og 
rekreasjonsområde for innbyggere i Lakselv om sommeren.   
 

 

 
 

Tiltakstype 
Byer og tettbebyggelse 

Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investerings-
kostnad 

MT344 Kart- og planlegging Utarbeide hovedplan vann og avløp 
Porsanger kommune 

1 2 000 000 

 
 

Tiltakstype 
Spredte avløp og hytter 

Tiltaksnavn - beskrivelse Antall 
husstander 

Investerings-
kostnad 

MT83 Utbedring av separate 
avløpsanlegg i følsomt og 
normalt område 

Utbedring av separate avløpsanlegg 
Brennelvfjorden – nedbørsfelt på 
østsiden (Skogende) 

3 210 000 

 

 
Vurdering av måloppnåelse 
 

Vil tiltakene som foreslås oppfylle målene/kravene i vannforskriften, forurensingsforskriften og 
nasjonale føringer? 
Det er per i dag ingen vannforekomster i vannområdet som har risiko for å ikke nå miljømålene kun 
på grunn av påvirkning fra avløp. Tiltak om å utarbeide hovedplan for vann og avløp i Porsanger 
kommune vil være et viktig steg for å oppfylle krav i vannforskriften, forurensingsforskriften og 
nasjonale føringer.  
 
Hvordan kan klimaendringer påvirke måloppnåelsen?  
Det er forventet at klimaendringer i Finnmark vil føre til at episoder med kraftig nedbør vil øke 
vesentlig både i intensitet og hyppighet. Det forventes også flere og større regnflommer, og i små, 
bratte vassdrag må man forvente en økning i flomvannføring. Dette vil også føre til mer overvann.  
Avløpsnettet og renseanleggene i vannområdet vil da være sårbart for sprengt kapasitet, og 
rensingen vil kunne bli dårlig i perioder med mye nedbør. Dette kan også påvirke separate 
avløpsanlegg i spredt bebyggelse.    
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Positive virkninger for økosystem og samfunn 
 

Utbedrelsen av separate avløpsanlegg i Skogende i Porsanger kommune vil minske påvirkningen 
avløp har på den nærliggende vannforekomsten. Dette kan ha flere positive effekter på vannmiljøet, 
som vist i tabellen under.  
Utarbeidelsen av ny hovedplan for vann og avløp vil også bidra til å avdekke behov for og prioritere 
ytterligere tiltak i resten av kommunen. Dette vil på sikt ha en positiv effekt på vannmiljøet. 
 

 Påvirkningsfaktor Aktuelle tiltak Nytte for 
økosystemene 

Nytte økosystemtjenester 

Fosfor, nitrogen og 
organisk materiale 
 
Bakterier 
 
Miljøgifter 
 
Mikroplast 

Utbedring av separate 
avløpsanlegg 
 
Utarbeidelse av 
hovedplan vann og avløp 
 

Redusert algevekst 
 
Bedre forhold for 
bunndyr og fisk 
 
Bedre forhold for 
sukkertare og 
ålegress 
 
Redusert mikroplast 
 
Mindre miljøgifter 

Bedre kvalitet jordvanning 
 
Bedre badevannskvalitet 
 
Bedre fiske 
 
Smitteforebyggende 
 
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde 
 
Klimatilpasning 

 

4.2 Landbruk  

Tilstand og utfordringer 

Generell informasjon om tilstand og påvirkning fra landbruk  

Porsanger har omtrent 10’000 dekar dyrket mark, og er den fjerde 
største jordbrukskommunen i Finnmark med opp mot 35 gårdsbruk i 
drift. Kommunen har flest foretak med sauehold, men også 
melkebruk, noen grofôrprodusenter og enkelte andre produksjoner. 
Næringen har i underkant av 200 melkekyr og 1500 vinterfôra sauer. 
Det beiter i underkant av 4000 sauer og lam på utmarksbeite. De fleste 
gårdsbrukene ligger langs Porsangerfjorden fra Olderfjord i nordvest til 
Brenna i nordøst.  
 
Utfordringer 

Det er gode tilskuddsordninger på plass for miljøtiltak i landbruket, og 
dette er trolig noe av årsaken til at påvirkningen fra landbruk er så lav 
som den er. Likevel er begrenset tid og ressurser både hos 
jordbrukssjefen og hos gårdbrukerne en utfordring i forhold til 
utføring av ytterligere tiltak. 

Figur 4: Slåttemark ved  
Jernbukt i Børselv. 

 
Diffus avrenning fra fulldyrket mark er registrert som en påvirkning med ukjent grad i en 
vannforekomst, og avrenning fra annen jordbrukskilde er en stor påvirkning i fire vannforekomster 
og middels i en vannforekomst. Det er noe utfordringer med avrenning og gjødsel på avveie, men 
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dette er sjeldent. Det kan også forekomme uhell med punktutslipp av sprøytemidler og plast fra 
rundballer.  
 
Det er også utfordringer knyttet til gjødsel fra hester. Finnmark Miljøtjeneste (avfallsselskapet) tar 
ikke mot slik gjødsel da de ikke har anlegg til kompostering av dette. Gjødseleffekten er lik null (eller 
minus) da gjødsla også inneholder spon/halm, som krever nitrogen for å omdannes på jordet. Dette 
er derfor ikke attraktivt for bønder å ta mot. 
 
Hva sier lovverket og nasjonale føringer om landbruk? 

Regelverk og vannmiljøtiltak i jordbruket har i noen grad bidratt til å forbedre eller opprettholde 
status i mange jordbrukspåvirkede områder. 

Punktutslipp fra fjøs, gjødsellager og siloanlegg har man stort sett forebygget gjennom krav og 
regelverk. En oppgave i planprosess og gjennomføring av planer kan være å kartlegge punktutslipp og 
sikre etterlevelse av eksisterende krav. Det gis støtte gjennom investeringsmidler slik som SMIL og 
IBU. 

Arealavrenning av næringsstoffer og jordpartikler kan vanskelig forebygges med tekniske 
engangstiltak, men krever mer kontinuerlig innsats. Gjødselsregelverket stiller generelle krav til 
spredemengde og spredetidspunkt mv., og skal sørge for at gjødsla blir utnyttet til plantevekst. For 
jordbearbeiding er det krav i forskrift om produksjonstilskudd om å etterlate en vegetasjonssone 
mellom jordbruksareal og vassdrag for å motvirke avrenning. 

I regelverket finnes det hjemler som gir kommunen og fylkesmannen mulighet til å stille strengere 
krav til miljøtiltak i særlig utsatte områder, men som i liten grad er tatt i bruk. Etter forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav har kommunen adgang til å stille mer restriktive eller lempelige 
krav til spredningstidspunkt ut fra situasjonen lokalt. Tilsvarende kan man stille mer restriktive krav 
til spredeareal/-mengde. 

Fylkesmennenes og kommunens hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak skal tas i bruk 
der det er nødvendig for at miljømålene etter forskriften nås innen 2027, og senest innen 2033. 

Tiltak  

En problemkartlegging av mulig landbrukspåvirkede vannforekomster i Porsanger kommune i 2019 
viste middels grad av påvirkning grunnet avrenning fra dyrket mark. For å følge opp dette videre er 
det foreslått tiltak om kontroll av gjødslingsplaner i vannforekomstene Niitynjänkkä og nedbørsfeltet 
på østsiden av Brennelvfjorden. Dette følges allerede opp av jordbrukssjef i kommunen.  
 
Áigirjávri, en liten innsjø i Porsanger kommune, er trolig sterkt påvirket av omkringliggende jordbruk. 
Det er mistanke om eutrofiering, og innsjøen burde problemkartlegges. Det er derfor foreslått en 
problemkartlegging av Kolvik bekkefelt, som innsjøen er en del av. Denne er nevnt i delkapittelet 
«Andre tiltak» (kapittel 4.6).  
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Tiltakstype 
 

Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investerings-
kostnad 

MT374 Kontroll av 
gjødslingsplan og 
plantevernjournal 

Kontroll av gjødslingsplaner 
Brennelvfjorden – nedbørsfelt på 
østsiden 

1 0 

 Kontroll av gjødslingsplaner 
Niitynjänkkä 

1 0 

 
Vurdering av måloppnåelse 

Vil tiltakene som foreslås oppfylle målene/kravene i vannforskriften, forurensingsforskriften og 
nasjonale føringer? 

For å nå miljømålet om minst god økologisk tilstand i de to landbrukspåvirkede vannforekomstene, 
må det iverksettes tiltak. Som første steg vil det gjennomføres kontroll av gjødslingsplaner for 
jordene langs vannforekomstene, med tilhørende jordprøver. Resultatet av jordprøvene og 
gjødslingsplankontrollen vil avgjøre hvilke ytterligere tiltak som vil være aktuelle og mest effektive. 
Videre kan det bli aktuelt å vurdere ugjødslede randsoner mot vannforekomstene, etablering eller 
utbedring av kantsoner og/eller gjødsling uten fosfor. 
 
Hvordan kan klimaendringer påvirke måloppnåelsen?  

Porsanger kommune er en av flere kommuner som har deltatt i forskningsarbeid knyttet til landbruk 
og klimatilpasninger hvor formålet var å vurdere hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke 
landbruket og hvordan bøndene klarer å tilpasse seg disse endringene.  
 
Klimaendringer i Finnmark vil i tillegg til økt sannsynlighet for kraftig nedbør og regnflom, gi noe økt 
fare for tørke om sommeren på grunn av høyere temperaturer og økt fordampning. Perioder med 
tørke vil gi mer behov for jordvanning, som vil legge press på nærliggende vannforekomster. Både 
nedbør og tørke vil også gi fare for økt erodering og avrenning, som vil kunne føre til dårligere 
tilstand i vannforekomstene.  
 
Positive virkninger for økosystem og samfunn 
 

Effekten tiltaket med kontroll av gjødslingsplaner vil ha på økosystemet vil variere veldig avhengig av 
hva man finner i kontrollen. Rett gjødsling til rett tid kan minske avrenningen av fosfor, nitrogen og 
organisk materiale til nærliggende vannforekomster, som igjen kan gi redusert algevekst og 
gjengroing og bedre forhold for bunndyr og fisk.   
 

 Påvirkningsfaktor Aktuelle tiltak Nytte for 
økosystemene 

Nytte økosystemtjenester 

Fosfor, nitrogen og 
organisk materiale 

Kontroll av 
gjødslingsplaner 

Redusert algevekst 
 
Bedre forhold for 
bunndyr og fisk 
 
Redusert gjengroing 

Bedre kvalitet jordvanning 
 
Bedre fiske 
 
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde 
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4.3 Beskyttelse av drikkevann  
 
Generell status for drikkevannskvalitet i vannområde/kommunen 

Drikkevannskvaliteten for Lakselv og Skoganvarre i Porsanger kommune er god, og 
grunnvannskildene har god kvalitet og gir trygg drikkevannsforsyning. I Billefjord og Olderfjord er 
drikkevannskvaliteten ikke ideell. Dette skyldes at vannverkene her forsynes av overflatekilder som 
er sårbare for forurensning. Det er utarbeidet forslag på hensynssoner og restriksjoner for disse i 
forrige planperiode, men disse burde oppdateres og registreres. Det er mye spredt bebyggelse i 
vannområdet, med private brønner og vannverk.  
 
Nordkapp kommune har også ett vannverk i vannområdet, Holmevatnet ved Repvågstranda. 
Tilstand, utfordringer og tiltak knyttet til drikkevann i Nordkapp kommune er beskrevet i 
tiltaksprogrammet for Måsøy og Magerøya vannområde.  
 
Utfordringer 

Det er behov for å oppgradere vannverkene i Billefjord og Olderfjord for å sikre trygg 
drikkevannsforsyning, da overflatekildene her er sårbare for forurensning. Ledningsnettet i 
vannområdet er gammelt og modent for utskiftning. Mangel på ressurser og finansiering trekkes 
frem som hovedutfordringen i kommunene ved gjennomføring av tiltak. 
 

 
Figur 5: Elvene i Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde er drikkevannskilder for mange på tur i 

skog og vidde (foto: Bjørn Søderholm). 

 
Hva sier lovverket og nasjonale føringer om drikkevann?  

Ifølge drikkevannsforskriften §4 er det forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle 
aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir 
forurenset.  
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§17 i vannforskriften stiller et tydelig krav knyttet til folkehelse ved at «vannforekomster identifisert 
som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal beskyttes mot forringelse av kvaliteten, slik at 
omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres». Videre forutsetter §16 i 
vannforskriften at det opprettes et register over beskyttede områder. Beskyttelses- og 
klausuleringssoner for drikkevann regnes etter vannforskriftens vedlegg IV som slike beskyttede 
områder og skal registreres. 

Vannforskriften krever at hensynet til, og tiltak for å beskytte slike vannforekomster, skal avklares 
gjennom de regionale vannforvaltningsplanene. Tilsvarende krever drikkevannsforskriften i §26 og 
§27 at kommuner og fylkeskommuner ivaretar drikkevannshensyn når de hhv. utarbeider arealdelen 
til kommuneplaner og i regionale planer. 

Tiltak  

For å kunne avdekke en eventuell forurensning gjennomfører Porsanger kommune 
overvåkningsprogram med kontinuerlig prøvetaking for drikkevannskildene. Kommunen jobber som 
tidligere nevnt med ny hovedplan for vann og avløp, som vil ta tak i mange av utfordringene 
kommunen har, og legge grunnlaget for videre tiltak knyttet til drikkevannsforsyning. Det er foreslått 
tiltak for å avsette hensynssoner for drikkevannskilder i kommunen. Det ble som nevnt utarbeidet 
forslag til hensynssoner og restriksjoner i sist planperiode, men disse bør oppdateres og registreres. I 
forbindelse med avsetting av hensynssoner er det også foreslått tiltak for å sette opp 
informasjonsskilt ved aktuelle vannforekomster.  
 

 
 

Tiltakstype 
 

Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investerings-
kostnad 

MT156 Arealbegrensinger i 
nedbørsfelt til 
drikkevannskilder 

Avsette hensynssoner for 
drikkevannskilder Porsanger kommune 

1 0 

 Avsette hensynssoner for 
drikkevannskilder - Bårsejavrit 

1 0 

MT210 Oppslag av 
informasjonsmateriell 

Skilting ved hensynssoner Porsanger 
kommune 

1 60 000 

 Skilting ved hensynssoner Bårsejavrit 1 10 000 

 
Vurdering av måloppnåelse 

Vil tiltakene som foreslås oppfylle målene/kravene i vannforskriften, forurensingsforskriften og 
nasjonale føringer? 

Avsettingen av, og skilting ved hensynssoner for drikkevannskilder i Porsanger kommune, samt 
utarbeidelsen av ny hovedplan for vann og avløp (nevnt i kapittel 4.1) vil være svært viktig for å 
oppfylle kravene i lovverket og nasjonale føringer.  
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Hvordan kan klimaendringer påvirke måloppnåelsen?  

Porsanger kommune har flere overflatevann som drikkevannskilder. Et varmere klima har allerede 
vist seg å føre til mer humus i overflatevann, noe som skyldes varmere vann og mer nedbør. Dette er 
et problem som trolig vil bli større de neste tiårene. Mer humus i vannet vil gi behov for bedre 
rensing av drikkevann, som igjen vil føre til at drikkevannet blir dyrere.  
 

4.4 Forurensning 

Generell status for forurensning  

Avfallshåndteringen i vannområdet er organisert gjennom det interkommunale selskapet Finnmark 
Miljøtjeneste. Avfallsanlegget ligger på Gairasmoen i Porsanger kommune, som i dag er den eneste 
aktive kommunale avfallsfyllingen i vannområdet. Gairasmoen følges nøye opp med beredskapsplan 
og hyppig prøvetaking. Nedlagte avfallsfyllinger følges opp med kartlegginger ved behov.  

Utfordringer 

Det er fra gammelt av mange villfyllinger i vannområdet, og det finnes ingen fullstendig oversikt over 
disse. Det er tid- og ressurskrevende å kartlegge og undersøke eventuell avrenning fra disse. Generelt 
er finansiering og ressurser en utfordring i oppfølging av forurensningssaker.  

Det er også en utfordring knyttet til såkalte bilkirkegårder i vannområdet. Flere steder i vannområdet 
står forlatte biler og traktorer, og det er stor fare for avrenning fra disse til nærliggende 
vannforekomster.  

Hva sier lovverket og nasjonale føringer om forurensning? 

Vannforskriften §25 sier at tiltaksprogrammet blant annet skal omfatte kontroll med, forebygging av, 
og om relevant, forbud mot utslipp fra punktkilder og diffuse kilder som kan forårsake forurensing i 
vann.  
 
Forurensningsloven kapittel 5 om avfall fastslår forbud mot forsøpling, gjennom §28. Paragrafen sier 
at ingen må etterlate avfall slik at det kan være skjemmende eller til ulempe for miljøet. Videre 
presiserer §32 at næringsavfall (fiske, akvakultur, landbruk) skal bli brakt til lovlig avfallsanlegg. 
Forurensningsmyndigheten kan pålegge produsenten å levere næringsavfall til kommunalt 
avfallsanlegg. 
 
Tiltak  

Det er registrert en problemkartlegging som har som hensikt å kartlegge eventuell forurensning og 
avrenning fra nedlagte avfallsfyllinger i vannområdet. I tillegg er det foreslått tre 
problemkartlegginger for å undersøke påvirkningen avrenning fra tettsteder har på bekkefelt og elver 
i Børselv-området. Dette er nevnt under «Andre tiltak» (kapittel 4.6). Problemkartleggingene vil 
avdekke eventuelle behov for videre avbøtende tiltak.  

 
Vurdering av måloppnåelse 

Vil tiltakene som foreslås oppfylle målene/kravene i vannforskriften, forurensingsforskriften og 
nasjonale føringer? 

Tiltakene som er foreslått i denne perioden er problemkartlegginger og undersøkelser for å kartlegge 
eventuell forurensing/avrenning. Dette er et viktig første steg i oppfølging av lovverk og nasjonale 
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føringer rundt forurensning. Problemkartleggingene vil vise hvor det er nødvendig å sette inn 
ytterligere tiltak. 
 
Hvordan kan klimaendringer påvirke måloppnåelsen?  

På lik linje med avløp vil hyppigere og mer intense perioder med kraftig nedbør føre til større fare for 
avrenning fra søppelfyllinger. Dette må tas hensyn til i fremtidige problemkartlegginger og tiltak.  

 

4.5  Klimatilpasning  
 
Generell status for klimatilpasning 

Det jobbes for tiden med ny kommuneplan i Porsanger kommune. Denne vil blant annet innebære 
nye krav til overvannshåndtering og en innstramning av sikringssoner rundt store og mindre vassdrag 
i forhold til hvor det tillates å bygge. Dette er viktige tilpasninger, da klimaendringene i Finnmark vil 
gi økt sannsynlighet for hyppigere og mer intense episoder med kraftig nedbør og regnflom (Fig. 6).  
 
Utfordringer 

Porsanger kommune mangler en plan for overvannshåndtering. Særlig i Lakselv sentrum er det mye 
asfalterte overflater, noe som kan gi en økning i flom- og overvannsproblemer i fremtiden. Som 
nevnt i tidligere kapitler vil klimaendringene også kunne gi utfordringer knyttet til 
drikkevannsforsyning, avrenning fra jordbruk og annen forurensning. Mangel på finansiering, 
ressurser og kompetansebygging innen klima og klimatilpasninger er en utfordring i kommunen.  
 
Hva sier lovverket og nasjonale føringer om klimatilpasning? 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning trådte i kraft 28.09.2018. 
Klimatilpasning handler om å forberede samfunnet på klimaendringene. Kommunen må ta hensyn til 
fremtidige behov og endringer i arealplaner, risiko- og beredskapsanalyser og overordnede planer for 
vann. Farer som flom og skred må vurderes i kommune- og reguleringsplaner for arealer som 
vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål. Risiko- og sårbarhetsanalyser bør inngå tidlig i 
planprosessen. 
 
Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering. 
 
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende våtmarker og 
naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. 
Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort. 
 
Hvordan kan klimaendringer påvirke vannmiljøet og allerede registrerte påvirkninger? 

Våren og sommeren 2020 ga oss et godt forvarsel for hvordan situasjonen kan bli i vassdragene våre i 
fremtiden. Mildere vintre gir mer nedbør i vintermånedene, som fører til at det blir store mengder 
snø på fjellet og viddene. En varmere vår med mer nedbør vil videre føre til at snøen smelter fort i et 
kort tidsrom. Dette gir som vi har sett store mengder vann i vassdragene, og i juni 2020 fikk vi 200-
årsflom i Lakselva.  
 
Klimaendringer vil gi økt sannsynlighet for kraftig nedbør, regnflom og skred i Finnmark (se Fig. 6). Til 
tross for mer nedbør, vil klimaendringene også gi mulig økt sannsynlighet for tørke i perioder. Som 
beskrevet tidligere, vil mer og kraftigere nedbør gi økt fare for avrenning fra avfallsfyllinger. 



 

17 
 

Klimaendringer vil også kunne påvirke vann og avløp, ved å gi nye utfordringer med humus i 
drikkevann, overvannshåndtering og økt kapasitet på renseanlegg.  

 

 

Figur 6: Sammendrag som viser forventede endringer i Finnmark fra 1971-2000 til 2071-2100 i klima, 
hydrologiske forhold og naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten. Kilde: Klimaprofil Finnmark, 
Norsk Klimaservicesenter 

Tiltak  

Det er ikke foreslått tiltak rettet mot klimatilpasning i denne perioden. Porsanger kommune jobber 
med ny hovedplan for vann og avløp som burde ta hensyn til fremtidige utfordringer grunnet 
klimaendringer. Det jobbes også med ny kommuneplan som blant annet innebære nye krav til 
overvannshåndtering og en innstramning av sikringssoner rundt store og mindre vassdrag i forhold til 
hvor det tillates å bygge. 

Vurdering av måloppnåelse 

For å oppfylle målene i lovverk og nasjonale føringer, må hensyn til klimaendringer arbeides inn i 
kommunenes arealplaner, risiko- og beredskapsanalyser og overordnede planer for vann. Dette blir 
ivaretatt i nåværende planprosesser i kommunen.  

4.6 Andre tiltak  

I bekkefeltet knyttet til Brennelva i Porsanger kommune er det registrert et fiskevandringshinder på 
Ildskogbekken som følge av kulvert under kommunal vei. Det skal ha gått blant annet sjøørret og 
sjørøye i vassdraget tidligere, og det er foreslått tiltak for å utbedre fiskevandringshinderet sånn at 
fisk kan komme seg opp bekken igjen. I tillegg er tre tiltak knyttet til vandringshinder under E6 og E69 
ført videre fra forrige planperiode. Disse er det Statens vegvesen som følger opp.  
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Det er foreslått 13 problemkartlegginger i vannområdet. Problemkartleggingene har som formål å 
kartlegge påvirkning fra avløp, jordbruk, nedlagte avfallsfyllinger og avrenning fra tettsteder som alt 
faller under kommunenes ansvarsområde. Det er også lagt inn forslag om problemkartlegging og 
kunnskapsinnhenting i forbindelse med vannkraft, men dette er det NVE som er sektormyndighet for. 
I tillegg er det foreslått et tiltak for kompetansebygging og økt kunnskap om påvirkning fra lakselus i 
Stránddajohka i regi av Mattilsynet.  
 

  
 

Tiltakstype 
 

Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investerings-
kostnad 

MT324 Forbedring av 
kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsinnhenting 
(minstevannsføring ifb vannkraft) 
  

1 100 000 

 Problemkartlegging vannkraftsdam 
Ørretvatnet 

1 50 000 

Tiltakstype 
 

Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investerings-
kostnad 

MT7 Fiskepassasje 
vedlikehold/fjerne hindring 

Bygge terskel i Indre Sortvik Nord E69 1 1 000 000 

 Bygge terskel nedstrøms E69 1 1 000 000 

 Bygge terskel i Harrejohka nedre 
(under E6) 

1 0 

MT107 Fjerne 
vandringshinder, supplerende 

Utbedring fiskevandringshinder 
Bekkefelt Brennelv nedre 
(Ildskogveien) 

1 90 000 
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 Problemkartlegging utslipp 
renseanlegg Vesterbotn 

1 100 000 

 Problemkartlegging utslipp avløp 
Leaibevuotna - Olderfjorden 

1 100 000 

 Problemkartlegging utslipp avløp 
Billefjord bekkefelt 

1 50 000 

 Problemkartlegging avrenning 
søppelfyllinger Niitynjänkkä 

1 20 000 

 Problemkartlegging avrenning 
landbrukskilde Kolvik bekkefelt 

1 50 000 

 Problemkartlegging avrenning 
jordbrukskilde Sommerdalen 

1 50 000 

 Problemkartlegging avrenning jordbruk 
Børselva nedre bekkefelt 

1 50 000 

 Problemkartlegging avrenning jordbruk 
Alkanjoki – Alganjohka 

1 50 000 

 Problemkartlegging avrenning fra 
tettsted Alkanjoki – Alganjohka 

1 50 000 

 Problemkartlegging avrenning tettsted 
Sommerdalen – Kesasiljankuru 
bekkefelt 

1 50 000 

 Problemkartlegging avrenning tettsted 
Børselva nedre bekkefelt 

1 50 000 

MT101 Informasjon og 
kompetansebygging 

Stránddajohka – økt kunnskap om 
påvirkning fra lakselus 

1 0 
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5. Tiltak og oppfølging hos andre sektormyndigheter 
 

Behov for samarbeid eller ønsket oppfølging/tiltak hos andre sektormyndigheter enn kommune 
 
Flere tiltak som er nødvendige for å nå miljømålene ligger hos andre sektormyndigheter enn 
kommunen. I Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde innebærer dette blant annet tiltak 
hvor ansvaret ligger hos NVE, Miljødirektoratet og Forsvaret. I koordineringen av tiltak fra ulike 
sektormyndigheter har vannområdekoordinator og vannregionmyndighet en særlig viktig rolle.  
  
Anadrome vassdrag i vannområdet har de siste årene sett stor og økende oppgang av pukkellaks. Til 
nå har grunneierforeninger og fiskelag gjort en formidabel innsats med å ta ut pukkellaks på dugnad, 
men dette er ikke en bærekraftig strategi i lengden. Enkelte foreninger har fått tilskudd fra FeFo og 
Miljødirektoratet til utfiskingstiltak, men ikke tilstrekkelig. Som en oppfølging av VKM 
(Vitenskapskomiteen for mat og miljø) sin risikovurdering, skal Miljødirektoratet nå utarbeide en 
handlingsplan mot pukkellaks. Tilrettelegging for videre frivillig innsats og videreutvikling av 
utfiskingsmetodikk vil være sentrale oppfølgingspunkter.  
 
Lakselva i Porsanger har flere strekninger med flomsikringer som ble bygget på 80-tallet. På grunn av 
forbygningene har elva mistet mye av sin naturlige meandrering, som igjen fører til økt hastighet på 
vannstrømmen. Dette betyr i praksis at elva graver seg nedover i elvebunnen, som fører til at 
grunnvannet senkes. Rapporter fra de som har drikkevannsbrønner i området sier at brønnene 
tørrlegges og at de har måttet blitt gravd dypere de siste årene. Når elva graver seg nedover i 
elvebunnen, blottlegges leire, og større oppkommer av leire vaskes ut i vassdraget. Mye av denne 
leiren legges igjen nedover i elvestrengen, hvor den legger seg over gytegroper – noe som kan kvele 
rogn og yngel som ligger i elvegrusen. I tillegg er leiravsetningene med på å gjøre elvebunnen 
hardere og mer kompakt, og igjen mindre egnet for gyting. Effektene er veldig synlig, men det trengs 
en grundig kartlegging av konsekvensene dette har for økosystemet og økosystemtjenestene i elva. 
 
Vesterbotn innerst i Porsangerfjorden er en populær badeplass og rekreasjonsområde for innbyggere 
i Lakselv om sommeren. Samtidig er den langgrunne fjordarmen utsatt for avrenning fra jordbruk på 
østsiden og flyplassen på vestsiden av fjorden, i tillegg til å også være utslippspunkt for det 
kommunale avløpsanlegget i Lakselv. Det er tatt enkelte vannprøver i forbindelse med avrenning fra 
flyplass og brannøvingsfelt tidligere, men det finnes ingen plan for overvåkning. Vannkvaliteten på 
badeplassen burde overvåkes, både med tanke på miljøgifter og organisk materiale.  
 
Forsvaret er en stor aktør i vannområdet, og følger godt opp med kartlegging av avrenning fra sine 
skytefelt. Det er likevel ønskelig med tettere dialog og samarbeid, da innbyggerne i området ikke 
kjenner til dette og data fra kartleggingen ikke har vært tilgjengelig tidligere. Det er også usikkerhet 
rundt krigsetterlatenskaper i området, og påvirkningen dette kan ha på vannmiljø.  
 

 
Figur 7: Sau på beite ved Brenna på østsiden av Porsangerfjorden.  
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6. Tiltak og undersøkelser som er gjennomført i vannområdet 
 
Vannområdet har flere nedlagte kommunale avfallsfyllinger og villfyllinger som ligger nært 
vannforekomster. Kommunale avfallsdeponi er ofte en viktig kilde til vannforurensing. Vann som 
siger gjennom et avfallsdeponi, blir forurenset av stoffer som lekker ut fra avfallet i deponiet. I 
Porsanger kommune ble 5 nedlagte kommunale avfallsfyllinger kartlagt og friskmeldt i 2019. 
 
Det har også blitt gjennomført en kartlegging av jordbrukspåvirkede vannforekomster i Børselv og på 
østsiden av Brennelvfjorden i Porsanger kommune. Det ble påvist avrenning i et par av de undersøkte 
bekkene, og dette blir nå fulgt opp med videre tiltak, som beskrevet i kapittel 4.2. Det ble også påvist 
mulig avrenning fra spredt avløp, og det vil også bli fulgt opp videre i samarbeid med kommunen, 
som beskrevet i kapittel 4.1.  
 
Det har blitt lagt ned et enormt arbeid med utfisking av pukkellaks i anadromelever i hele 
vannområdet. Dette er dugnadsarbeid gjort av jakt- og fiskelag og grunneierforeninger. Store 
mengder pukkellaks kan skade naturlige bestander av laksefisk, vannkvalitet og biodiversitet. Til tross 
for den store innsatsen lagt ned av frivillige lag og foreninger, er det så store mengder fisk at det er 
vanskelig å få bort alt. Som nevnt i kapittel 5, er det nødvendig med en mer organisert innsats med 
støtte fra sentrale hold.  
 
 

   
Figur 8: Bildet til venstre er fra problemkartleggingen av landbrukspåvirkede bekkefelt på østsiden av 
Brennelvfjorden sommeren 2019. De to bildene til høyre er fra utfisking av pukkellaks i Lakselva sommeren 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


