
 
 

 

  

Vårt verdifulle vann 

REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN 2022 - 2027 

TROMS OG FINNMARK VANNREGION 

 

 
Planforslag med konsekvensutredning 



1 
 

Innholdsfortegnelse  
Vårt verdifulle vann (forord) ................................................................................................................... 4 

Kortversjon av planen (sammendrag) ..................................................................................................... 5 

1 Vi trenger en plan for vannet (planbeskrivelse) ............................................................................ 14 

 Hvorfor trenger vi en plan? (formål) ............................................................................. 14 

 Hjemmelsgrunnlag og nasjonale føringer ..................................................................... 15 

 Bidrag til å oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål ........................................... 17 

 Endringer siden forrige plan .......................................................................................... 18 

 Ny aktivitet og nye inngrep i vannregionen (§ 12) i forrige planperiode ...................... 18 

 Vannregionen vår .................................................................................................................. 20 

 Overvåking ............................................................................................................................. 26 

 Hvem gjennomfører og finansierer overvåkingen ........................................................ 26 

 Overvåkingsnettverk ..................................................................................................... 28 

 Overvåking i overflatevann ........................................................................................... 29 

 Overvåking i grunnvannsforekomster ........................................................................... 31 

 Overvåking i beskyttede områder ................................................................................. 31 

 Overvåking i regi av andre sektormyndigheter ............................................................. 31 

 Fremtidige overvåkingsbehov ....................................................................................... 32 

 Hvordan virker planen? ......................................................................................................... 33 

 Konkret gjennomføring av planen ......................................................................................... 34 

 Vann-Nett .............................................................................................................................. 35 

2 Slik vil vi ta vare på vannet ............................................................................................................ 36 

 Hovedutfordringer og prioriteringer ..................................................................................... 36 

 Hovedutfordringer ......................................................................................................... 36 

 Prioritering av tiltak ....................................................................................................... 37 

 Miljømål – når oppnår vi dem? ............................................................................................. 38 

 Bedre vannmiljø: Beskytte, forbedre og gjenopprette ................................................. 38 

 Miljømål i vannregionen ................................................................................................ 39 

 Forventet miljøforbedring i denne planperioden ......................................................... 42 

 Sammendrag av tiltaksprogrammet ...................................................................................... 44 

 Oppsummering av tiltaksprogrammet .......................................................................... 46 

 Beskrivelse av klimatilpasning av tiltaksprogrammet ................................................... 50 

VEDLEGG ................................................................................................................................................ 51 

1 Vedlegg: Hvordan står til med vannet? ......................................................................................... 51 

 Beskrivelse av natur og miljøtilstand..................................................................................... 51 

 Vannforekomster i vannregionen ......................................................................................... 51 

 Vanntyper .............................................................................................................................. 52 

 Referanseforhold i elver, innsjøer og kystvann ..................................................................... 54 



2 
 

 Økologisk tilstand .................................................................................................................. 55 

 Kjemisk tilstand ..................................................................................................................... 58 

 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) ........................................................................ 61 

 Avstand mellom dagens potensial og miljømålet ................................................................. 63 

 Oppsummering av menneskeskapte påvirkninger ................................................................ 63 

 Påvirkninger og drivere som har betydning for miljøtilstanden ................................... 63 

 Oversikt over påvirkningen i vannregionen .................................................................. 64 

 Sektorvis oversikt over påvirkning ................................................................................ 65 

 Påvirkning på vannforekomstene i dag, drivkrefter og utvikling fremover .................. 66 

 Virkningen av klimaendringer på effekten av menneskelig aktivitet ............................ 69 

 Oversikt over beskyttede områder ....................................................................................... 70 

2 Vedlegg: Slik har vi jobbet frem planen (revurdering og oppdatering) ........................................ 73 

 Klimaendringer og klimatilpasning ........................................................................................ 73 

 Organisering av arbeidet ....................................................................................................... 74 

 Temaer og utredninger i planarbeidet .................................................................................. 77 

 Styrke kunnskapsgrunnlaget ......................................................................................... 77 

 Oppdatering av miljømål, unntak og tiltak .................................................................... 78 

 Kostnadsanalyse og nyttebeskrivelser .......................................................................... 78 

 Klimaendringer, klimatilpasning og flom ....................................................................... 78 

 Drikkevann og badeplasser ........................................................................................... 79 

 Plastforurensning .......................................................................................................... 79 

 Hovedutfordringer – hvordan har vi jobbet og prioritert? ................................................... 80 

 Medvirkning og deltakelse .................................................................................................... 83 

3 Vedlegg: Dette vil planen bety for miljø og samfunn (konsekvensutredning) .............................. 84 

4 Vedlegg: Overvåking av vannmiljøet ........................................................................................... 110 

 Overvåkingsnettverk ........................................................................................................... 112 

 Basisovervåking i vannregionen .......................................................................................... 124 

Basisovervåking i grunnvann ....................................................................................................... 128 

 Tiltaksrettet overvåking og problemkartlegging i vannregionen ........................................ 128 

Indre Varangerfjord vannområde ............................................................................................... 129 

Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde ......................................................................... 129 

Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde ................................................................ 130 

Måsøy og Magerøya vannområde .............................................................................................. 130 

Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde ............................................................... 131 

Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya vannområde .................................................................... 132 

Nordreisa-Kvænangen vannområde ........................................................................................... 133 

Lyngen-Skjervøy vannområde ..................................................................................................... 133 

Balsfjord-Karlsøy vannområde .................................................................................................... 133 



3 
 

Senja vannområde ....................................................................................................................... 135 

Bardu-Målselv vannområde ........................................................................................................ 135 

Harstad-Salangen vannområde ................................................................................................... 136 

 Overvåking i beskyttede områder ....................................................................................... 137 

 Overvåking i grunnvannsforekomster ................................................................................. 138 

5 Vedlegg: Interaktive kart (det lenkes til disse i vannforvaltningsplanen) ................................... 139 

6 Vedlegg: Oversikt over miljømål og unntak ................................................................................ 140 

7 Vedlegg: Regionale planretningslinjer ......................................................................................... 140 

8 Vedlegg: Rapport om plastforurensing i Troms og Finnmark vannregion .................................. 144 

 Plastforurensing i Troms og Finnmark vannregion ............................................................. 144 

 Forekomst av plastforurensing ............................................................................................ 144 

 Distribusjon og konsentrasjon ............................................................................................. 149 

 Effekter ................................................................................................................................ 152 

 Pågående tiltak plastforurensing ........................................................................................ 154 

 Forebyggende tiltak ............................................................................................................. 154 

 Overvåkning og forskning tiltak ........................................................................................... 157 

 Oversikt over planlagte, pågående og gjennomførte tiltak ................................................ 161 

 Referanseliste ...................................................................................................................... 170 

9 Vedlegg: Sammendrag av offentlige høringer og informasjonstiltak.......................................... 171 

10 Vedlegg: Ansvarlige myndigheter i vannregionen................................................................... 174 

11 Vedlegg: Referanseliste ........................................................................................................... 175 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Vårt verdifulle vann (forord) 
 

Godt vann er mye mer enn vann som kan drikkes. Vann handler også om fritidsaktiviteter 
som fiske og bading, livskvalitet med turmuligheter langs elver og fjorder og 
næringsaktiviteter som turisme, vannkraft og fiskeoppdrett. For naturen betyr godt 
vannmiljø at det er både rent og nok vann til laks, ørret, elvemusling og andre organismer 
som lever i vassdrag og kystvann. Vi skal kunne bruke vannet samtidig som vi sørger for at 
vannkvaliteten og livet i vannet ivaretas. Vann med en god miljøtilstand er grunnleggende 
for fremtidig samfunnsutvikling og folkehelse i vår region.  

 
Hovedformålet med vannforvaltningsplanen er å sørge for at vannmiljøet og økosystemene 
blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Vi kaller det en helhetlig og økosystembasert 
forvaltning. Vannet skal forvaltes som en enhet fra fjell til fjord, og man skal se på den 
samlede påvirkningen fra alle sektorer som bruker og påvirker vann.  
Den regionale vannforvaltningsplanen beskriver arbeidet med plandokumentene, hvordan 
det står til med vannet vårt, hvilke miljømål vi har for vannet i Troms og Finnmark 
vannregion og hvordan vi skal oppnå disse miljømålene. Dokumentet er utarbeidet med 
bakgrunn i hovedutfordringer for vannregionen, som ble sendt på høring 1. april 2019 og 
som ga en oversikt over de viktigste utfordringene for vannmiljøet i vannregionen. Det 
regionale tiltaksprogrammet, som er et tilhørende dokument til vannforvaltningsplanen, skal 
gi en oversikt over hvilke tiltak som er utredet for å opprettholde og forbedre vannmiljøet i 
vannregionen. Den regionale vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet er utarbeidet i 
samarbeid med sektormyndigheter, interesseorganisasjoner og andre aktører.  

 
Den pågående prosessen og videre oppfølging av den regionale vannforvaltningsplanen vil 
ha synergieffekter med andre viktige mål som tilpasninger til et endret klima, FNs 
bærekraftsmål og andre nasjonale og internasjonale miljømål.  
FN har bestemt at 2021-2030 er verdens tiår for restaurering av økosystemer. Restaurering 
omfatter tiltak for å reparere og forbedre vannmiljø, natur og økosystemer som er ødelagt 
eller forstyrret. Dette må følges opp ved at alle med ansvar for vann må bidra til å nå målene 
i vannforvaltningen, og ha fokus på kunnskapsinnhenting og tiltaksgjennomføring innen sitt 
ansvarsområde. 

 
I løpet av høringsperioden åpnes det opp for at alle sektormyndigheter og interessenter kan 
komme med sine innspill og synspunkt. Etter endt høringsperiode vil den regionale 
vannforvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram endelig godkjennes, og sammen vil vi 
bidra til et løft for vårt felles vannmiljø.  

 

 
Karin Eriksen 
Leder av vannregionutvalget og fylkesråd for næring og miljø 
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Kortversjon av planen (sammendrag) 
 

Rent vann er grunnlaget for alt liv. God forvaltning av våre vannressurser er derfor viktig. 
Ikke bare for å sikre et rikt og naturlig artsmangfold, men også for god drikkevannskvalitet, 
badevannskvalitet, folkehelse, friluftsliv, sunn matproduksjon og fremtidig 
samfunnsutvikling.  

Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk 
av vannet. 

Planen viser hvordan miljøtilstanden er i dag, og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, 
forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig. Forvaltningsplanen med 
tiltaksprogram skal gi sektorene det grunnlaget de trenger for å igangsette miljøforbedrende 
tiltak. 

Formålet med planen 
Formålet med vannforvaltningsplanen er å gi en oversiktlig fremstilling av hvordan vi ønsker 
å forvalte vannet i et langsiktig perspektiv. Planen er et viktig verktøy for å oppfylle 
vannforskriftens mål om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og 
vannressursene. 

Planarbeidet er viktig fordi det bidrar til en mer samordnet og helhetlig vannforvaltning. 
Mange ulike beslutningstakere og interessenter knyttes sammen i et arbeid om felles 
kunnskapsgrunnlag og omforente vurderinger av miljømål og tiltak, på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer. 
 

Medvirkning fra alle interessenter er en sentral del av vannforvaltningsarbeidet. Den 
regionale vannforvaltningsplanen med tilhørende dokumenter er på offentlig høring i 
perioden: 

 1. mars 2021 – 31. mai 2021  

I høringsperioden åpnes det opp for at alle interessenter kan komme med sine innspill og 
synspunkter. Vannregionmyndigheten i samarbeid med andre aktører vil legge opp til 
høringsmøter på regionalt og lokalt nivå. 

 

Hvordan planen virker 
Miljømålene i vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for kommunal, regional og statlig 
planlegging og virksomhet i vannregionen. Planen gir føringer for kommunenes 
arealforvaltning, og skal bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av administrative 
grenser. 

Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som fører til at 
miljømålet ikke nås eller at miljøtilstanden blir dårligere. Foreslåtte tiltak skal følges opp og 
gjennomføres slik at fastsatte miljømål kan nås innen den fristen som er satt i planen. Hvis 
miljømålene fravikes, gir det grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven. 
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Miljøtilstand og påvirkninger i vannregionen  

Miljøtilstanden beskriver hvordan det står til med vannet vårt. Det aller meste av vannet vårt 
har en god tilstand, men vi har også utfordringer. Dersom tilstanden blir vesentlig redusert 
og balansen blir forstyrret kan vi ikke være trygge på at naturen vil være i stand til å levere 
oss nok godt vann i fremtiden. Miljøtilstanden og påvirkningene sier noe om hvilke 
vannforekomster det må gjennomføres tiltak i, og hvilke påvirkninger tiltakene bør rettes 
mot. 
 
Kunnskapen om miljøtilstand og påvirkninger bygger på databasen Vann-Nett og 
grunnlagsdokumentene hva gjelder hovedutfordringer for vannmiljøet i vannregionen12. De 
tre største påvirkningstypene i vannregionen er vannkraft, fiskeri og akvakultur og 
introduserte arter/sykdommer. 
 

 
Påvirkningene er vist i rekkefølge fra størst andel og synkende. Påvirkninger som finnes i mer enn 10% av vannforekomstene 
er vist med rød farge. Påvirkninger som finnes i mellom 5 og 10 % av vannforekomstene er vist med oransje farge. 
Påvirkninger som finnes i mindre enn 5% av vannforekomstene er vist med gul farge. 

 
Miljøtilstanden for naturlige vannforekomster skal vurderes etter økologisk og kjemisk 
tilstand. Økologisk tilstand sier noe om mulighetene for å opprettholde gode og 
velfungerende økosystemer, og deles inn i fem tilstandsklasser fra svært god til svært dårlig 
tilstand. En stor andel av vannforekomstene i vannregionen har god eller svært god 
økologisk tilstand (92,3%). Kjemisk tilstand baseres på tilstedeværelse av gitte miljøgifter, og 
er enten god eller dårlig. For å avklare kjemisk tilstand er det krav til konkrete undersøkelser 
i den enkelte vannforekomst. Mange vannforekomster har derfor ukjent kjemisk tilstand 
(94,7 %). 
 
Når samfunnsnyttig aktivitet har endret vannføring eller fysiske forhold slik at god økologisk 
tilstand ikke kan oppnås uten at det går vesentlig ut over formålet med aktiviteten, defineres 
vannforekomstene som sterkt modifiserte. Miljøtilstanden til sterkt modifiserte 

                                                           
1 https://www.tffk.no/_f/p1/i147ab732-9a91-4da6-9085-550909312dc9/hovedutfordringer-finnmark-vannregion.PDF  
2 https://www.tffk.no/_f/p1/ib4567a9e-ff33-4443-85c5-6550b403d38d/hovedutfordringer-troms-vannregion.PDF  

https://www.tffk.no/_f/p1/i147ab732-9a91-4da6-9085-550909312dc9/hovedutfordringer-finnmark-vannregion.PDF
https://www.tffk.no/_f/p1/ib4567a9e-ff33-4443-85c5-6550b403d38d/hovedutfordringer-troms-vannregion.PDF
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vannforekomster deles inn i fem tilstandsklasser fra svært godt til svært dårlig økologisk 
potensial. 
 
Økologisk tilstand for naturlige vannforekomster, økologisk potensial for sterkt modifiserte 
vannforekomster og kjemisk tilstand for alle vannforekomster i vannregionen er vist i 
figurene under. 
 
 

 
Økologisk tilstand i naturlige vannforekomster i vannregionen. 

 
 

 
Økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster i vannregionen. 
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Kjemisk tilstand i vannforekomster i vannregionen. 

 

Miljømål 

Alle vannforekomstene i vannregionen har et eget miljømål, som skal nås innen en gitt frist. I 
henhold til vannforskriften skal alt overflatevann i utgangspunktet oppnå gode økologisk og 
kjemisk tilstand innen utgangen av 2027. Hvis vesentlige kostnader eller andre tungtveiende 
hensyn som tekniske årsaker eller naturgitte forhold tilsier det, kan måloppnåelsen utsettes. 
I særlige tilfeller der samfunnsnyttig aktivitet gjør at det er umulig eller uforholdsmessig 
kostnadskrevende å nå miljømålene, gjelder mindre strenge miljømål. 

Sterkt modifiserte vannforekomster skal beskyttes mot forringelse og forbedres med sikte på 
at vannforekomstene skal ha minst godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand. Godt 
økologisk potensial skiller seg fra god økologisk tilstand ved at målet ikke er å etterstrebe en 
tilnærmet naturlig tilstand, men en best mulig økologisk tilstand gitt at bruken av 
vannforekomsten opprettholdes. Dersom det ikke finnes realistiske miljøforbedrende tiltak, 
kan det settes mindre strenge miljømål for vannforekomsten. 

Miljømål for naturlige og sterkt modifiserte vannforekomster er vist i figurene under. Der det 
er fare for at miljømålet ikke nås innen fristen må det igangsettes tiltak for å nå miljømålet. 

 

 
Miljømål for økologisk tilstand i naturlige vannforekomster i vannregionen. 
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Miljømål for økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster i vannregionen. 

 

På dette tidspunktet er det ikke gitt utsatte miljømål for kjemisk tilstand. Det medfører at 
miljømålene ville bli oppnådd i planperioden. 
 

Foreslåtte tiltak i planperiode 2022-2027 
Til sammen er det foreslått over 260 tiltak for planperiode 2022-2027. Forskning/kunnskap 
utgjør om lag halvparten av de foreslåtte tiltakene, etterfulgt av tiltak innen avløp, 
akvakultur og vannkraft. De øvrige tiltakene er rettet mot miljøgifter, fremmede arter, 
beskyttelse av drikkevann, restaurering av vassdragsinngrep og landbruk.  
 
En oppsummering av hvordan foreslåtte tiltak i vannregionen fordeler seg på 
virkemiddeleiere er vist i figuren under. I praksis er det mange tiltak som ikke gjennomføres 
av virkemiddeleier, men av andre utførende virksomheter. Disse virksomhetene har som 
regel ansvar for gjennomføringen, både finansiering, planlegging/prosjektering og utføring 
av tiltaket. 
 
Alle forslag til tiltak og hvordan disse knytter seg til de ulike påvirkningstypene er nærmere 
beskrevet i tiltaksprogrammet for vannregionen. 
 
 

 
Oppsummering av tiltak fordelt på virkemiddeleier. 

 
 
Sektormyndighetene er ansvarlige for å foreslå tiltak innen sine ansvarsområder. Alle de 
statlige sektormyndighetene med påvirkning i vannregionen har deltatt i planarbeidet og 
foreslått og registrert tiltak i databasen Vann-Nett. Kommunene har deltatt i planarbeidet 
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gjennom samarbeidet i vannområdene. Vannområdekoordinatorer har registrert de 
foreslåtte tiltakene fra kommunene i Vann-Nett. Det har imidlertid vært variasjon i hvor 
aktivt kommunene har deltatt i arbeidet. I flere vannområder har kommunene foreslått 
mange tiltak, mens i andre vannområder har kommunene deltatt i liten grad. 
 

I utgangspunktet skal sektormyndighetene foreslå alle tiltak som er nødvendige for å nå 
miljømålene, for deretter å prioritere tiltakene over tid etter når det er mulig å gjennomføre 
dem (behov for unntak eller utsettelse).  
 
Med utgangspunkt i Vann-Nett og de nasjonale føringene mangler det tiltak for flere 
vannforekomster og påvirkningstyper i vannregionen. 
 
Måloppnåelse og manglende virkemidler 
Fordi sektormyndighetene er ansvarlige for å foreslå og gjennomføre tiltak er det 
sektormyndighetene som legger premissene for miljømålene og når miljømålene vil oppnås. 
I mange vannforekomster vil miljømålene nås innen 2027 med de tiltakene som er foreslått, 
men det er også flere vannforekomster som har utsatt frist for å nå miljømålene, eller som 
har tilpassede miljømål. 
 
For enkelte vannforekomster og påvirkningstyper er det derimot utfordrende å vurdere når 
miljømålene kan oppnås. Det skyldes blant annet et usikkert kunnskapsgrunnlag og mangel 
på registrering av tiltak i Vann-Nett. I løpet av høringsperioden er det viktig at ansvarlige 
sektormyndigheter vurdere tiltak innenfor sine ansvarsområder og oppdaterer Vann-Nett. 
Dette vil gi en helhetlig oversikt og mer korrekt vurdering av måloppnåelse og miljømål på 
bakgrunn av sektormyndighetenes reelle tiltaksmuligheter. 
 
For sektormyndighetene vil det viktigste grepet for å følge opp vannforvaltningsplanen være 
å ta i bruk de virkemidlene som allerede finnes. Mange av tiltakene er tiltak som uansett skal 
gjennomføres etter ulike regelverk, uavhengig av vannforskriften og den regionale 
vannforvaltningsplanen. 
 
De fleste tiltakene i tiltaksprogrammet kan gjennomføres med eksisterende virkemidler. 
Med virkemidler menes styringsredskaper av juridisk, økonomisk eller administrativ art. Det 
er midlertidig viktig å påpeke at det trengs nye, forbedrede eller økt fokus innenfor enkelte 
områder dersom nasjonale føringer og miljømålene i vannforskriften skal nås innen 2027: 
 

 Organisering og kunnskapsinnhenting i vannområder og kommuner 

 Avløp 

 Pukkellaks 

 Vannkraft 

 Forurenset sjøbunn  
 
Manglende virkemidler må ikke være en grunn til å ikke igangsette tiltak. Både 
vannregionmyndigheten og sektormyndighetene må gjøre en løpende vurdering av behovet 
for og mulig innføring av nye virkemidler. 
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Det kreves betydelige personressurser og økonomiske ressurser for å nå miljømålene, og de 
generelle økonomiske rammene for gjennomføring av vannforvaltningsplanen med 
tiltaksprogram bør økes. 
 
Prioriteringer 
Miljømålene for vannforekomstene er ambisiøse. Alle med ansvar for vann må bidra til å nå 
målene, og ha fokus på tiltaksgjennomføring innen sitt ansvarsområde. Det anbefales at 
tiltak prioriteres innenfor hver sektor og ikke mellom sektorene, slik at sektorene ikke stilles 
opp mot hverandre ved gjennomføringen av vannforvaltningsplanen. I gjennomføringen må 
samarbeidet mellom regionale og lokale myndigheter, samt virksomheter som påvirker 
vannforekomstene, stå sentralt for å oppnå miljømålene. 
 
Selv om kostnadsberegninger er mangelfulle for noen tiltak, er det god kunnskap om 
kostnader og effekter for enkelte tiltak. Kost-effekt vurderinger bør ligge til grunn for 
prioritering av tiltak i den enkelte sektor. 
 
Enkelte vannforekomster bør derimot fremheves som viktige og hvor gjennomføring av tiltak 
bør prioriteres: 
 

 Vannforekomster med verdifulle og trua arter 

 Vannforekomster med utvalgte og sårbare naturtyper  

 Vannforekomster med viktige brukerinteresser for allmenheten (eksempelvis fiske- 
og friluftsområder)  

 Vannforekomster som krever særskilt beskyttelse (eksempelvis drikkevannskilder og 
nasjonale laksevassdrag og fjorder) 

 I noen vannforekomster er kunnskapsgrunnlaget for dårlig til å vurdere om det er 
behov for å gjennomføre tiltak. I slike områder må det prioriteres å gjøre overvåking 
og kartlegging for å øke kunnskapsgrunnlaget. 

 Økt fokus på plastforurensing som en utfordring for vannmiljøet 
 
I Troms og Finnmark vannregion er det mange av de naturlige vannforekomstene som 
oppnår økologiske og kjemiske miljømål, og det er særlig viktig at alle sektormyndighetene 
prioriterer og fokuserer på avbøtende og forebyggende tiltak slik at miljøtilstanden 
opprettholdes. Tilstrekkelig hensyn i planleggingsfaser vil være samfunnsøkonomisk 
fornuftig, da det vil være mindre behov for ressurser til reversering av påvirkninger som 
eventuelt har oppstått. 
 
Hvordan kontrollere og bidra til at miljømålene nås og opprettholdes 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark har utarbeidet et regionalt overvåkingsprogram for 
vannregionen. Det regionale overvåkingsprogrammet for vannforekomster er et 
hjelpemiddel for å undersøke påvirkninger og miljøtilstand, samt kontrollere om miljømål 
nås. 
 
For vannforvaltningsplan 2022-2027 er det utarbeidet regionale retningslinjer for kommunal 
arealplanlegging. Ved å vurdere vannmiljø og fastsatte miljømål i en tidlig planfase kan man 
legge til rette for en samfunnsøkonomisk og bærekraftig forvaltning av vannmiljøet og 
omkringliggende arealer. Retningslinjene følger krav som allerede er gitt i lovverket. Derfor 
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innebærer retningslinjene i liten grad noe nytt i forhold til utredningskrav, men bidrar til å 
tydeliggjøre behovet for å utrede og vurdere hvordan ny aktivitet og inngrep kan påvirke 
vannmiljøet. 
 

Sammendrag av konsekvensutredning (KU) 
KU skal gi en overordnet framstilling av hva vannforvaltningsplanen vil bety for miljø og 
samfunn. Samtidig skal den belyse hvilken betydning vannforvaltningsplanen vil ha for de 
sektorene som står bak de mest vesentlige påvirkningene på vannmiljøet, og som vil måtte 
følge opp med gjennomføring av de mest omfattende miljøtiltakene. 
 

Den oppdaterte vannforvaltningsplanen inneholder en beskrivelse av vannforekomstenes 
miljøtilstand, hvilke utfordringer som påvirker vannforekomstene, hva som er miljømålet og 
forslag til hvilke tiltak som må gjennomføres for å tette gapet mellom tilstand og miljømål. 
Det er gjort en overordnet konsekvensutredning av hva den oppdaterte 
vannforvaltningsplanen vil bety for ulike miljø- og samfunnstemaer og for de sektorene som 
har de mest vesentlige påvirkningene på vannet. 

Det er tre alternativer som er vurdert i konsekvensutredningen: 

 Alternativ 0 (dersom oppdatert vannforvaltningsplan ikke gjennomføres) 

 Alternativ 1 (maksimum; alle miljømålene i oppdatert vannforvaltningsplan skal nås 
innen 2027) 

 Alternativ 2 (realistisk; oppdatert vannforvaltningsplan gjennomføres med bruk av 
unntak fra miljømålene der det er nødvendig) 

 

For naturmangfoldet kan det ha ulike negative konsekvenser å ikke gjennomføre den 
oppdaterte vannforvaltningsplanen. Økende ambisjonsnivå for gjennomføring av planen vil 
være tilsvarende positivt for å øke naturmangfoldet. Gjennomføring av den oppdaterte 
vannforvaltningsplanen vil bare ha positive konsekvenser for nasjonale og internasjonale 
miljømål. Økosystemtjenestene avhenger av intakte og velfungerende økosystem. Den 
oppdaterte vannforvaltningsplanen styrker naturens evne til å ivareta økosystemtjenester. 

For befolkning, folkehelse og materielle verdier vil de tre alternativene ha både negative 
eller positive konsekvenser. Bedre beskyttelse av drikkevannskilder, rent badevann, vann 
med fisk og rikt artsmiljø vil være positivt for befolkningen og folkehelsa. Rent vann er også 
viktig for gode bomiljøer, og kan øke verdien på eiendom. Godt vannmiljø har positiv 
betydning for lokalt reiseliv og næring. Imidlertid vil det mest ambisiøse alternativet føre til 
økte avløpsutgifter for innbyggerne, økte kostnader for sektormyndighetene og økte 
kostnader på industrien, og redusert matproduksjon og sysselsetting i landbruket. 

Tiltak for å beskytte vannmiljøet vil også ha betydning for jorda med hensyn til erosjon, 
næringsstoffer og jordstruktur. Flere av tiltakene kan ha positiv betydning for å holde vann 
tilbake i terrenget, slik at det blir færre og mindre oversvømmelseshendelser. 
Maksimumalternativet kan føre til krafttap og dermed negative økonomiske konsekvenser 
for samfunnet. Samtidig kan mindre vannkraftproduksjon ha negativ betydning for 
reduksjonen av klimagassutslipp. Beredskap og ulykkesrisiko kan påvirkes av 
vannforvaltningsplanen når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder, 
forurensningsutslipp, flomvern og trafikksikkerhet. 
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For kulturlandskapet vil den oppdaterte vannforvaltningsplanen i hovedsak være positiv, 
fordi naturlige vassdrag med kantvegetasjon tas vare på og restaureres. Noen kulturminner 
er avhengige av nok vann for å bevares, mens andre kulturminner kan også bli skadet av 
tiltak i den oppdaterte planen. Tiltak for å beskytte og forbedre vannmiljøet vil i all hovedsak 
ha positive effekter på det samiske natur- og kulturgrunnlaget. 

For sektorene med de mest vesentlige påvirkningene på vannet gjelder generelt at 
prioritering og gjennomføring av tiltak for å forbedre vannmiljøet øker med økende 
ambisjonsnivå for gjennomføring av vannforvaltningsplanen. 

Ved lavest ambisjonsnivå, det vil si dersom den oppdatert vannforvaltningsplan ikke bli 
gjennomført, vil mange miljømål ikke bli nådd. Det kan også regnes med at miljøtilstanden til 
noen vannforekomster til og med forringes. 

Det mest ambisiøse alternativet som tar sikte på å oppnå alle miljømål i planperioden, vil 
imidlertid kreve økt administrativ kapasitet og kompetanse hos flere sektormyndigheter, og 
ikke minst betydelig økte budsjettrammer. 

Generelt kan det sies at alternativet som sektormyndigheter anser som mest realistisk 
bygger på prioriteringer – enten gitte nasjonale, eller prioriteringer som utarbeides på 
regionalt nivå. Ved utarbeidelse av prioriteringene tas det hensyn til kost-nytte analyser, 
tilgjengelige ressurser, gjennomførbarhet av tiltak og miljøverdien av vannforekomsten. 
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1 Vi trenger en plan for vannet (planbeskrivelse) 
 Hvorfor trenger vi en plan? (formål)  

Hensikten med en regional vannforvaltningsplan etter vannforskriften og plan- og 
bygningsloven er å gi en enkel og oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte 
vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv. 
 
Planen er et oversiktsdokument på vannregionnivå, og oppsummerer kunnskap om 
miljøtilstanden i vannforekomstene, tilgjengelig overvåkingsdata der det foreligger, analyse 
av aktuelle tiltak, deltagelse fra berørte sektormyndigheter og virksomheter, og involvering 
av berørte interesseorganisasjoner, bransjer og befolkningen for øvrig. Planen gir en 
beskrivelse av hvordan det står til med vannet vårt, hvilke miljømål som skal nås og hvilke 
tiltak som må til for å nå målene. 
 
Regional vannforvaltningsplan er et viktig verktøy for å oppfylle vannforskriftens mål om 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre. Selve 
planarbeidet er viktig fordi det i seg selv bidrar til en mer samordnet og helhetlig 
vannforvaltning. Mange ulike beslutningstakere og interessenter knyttes sammen i et arbeid 
om et felles kunnskapsgrunnlag og omforente vurderinger av miljømål og tiltak, på tvers av 
sektorer og forvaltningsnivåer. 
 
Vannforskriften setter rammer for miljømål som skal nås innen en gitt frist. I noen 
vannforekomster vil ikke miljømålene kunne nås innen fristen som for denne planperioden 
er satt til utgangen av 2027. Vannforskriften åpner for at det i noen tilfeller kan gis utsatt 
frist for å nå miljømålene, eller mindre strenge miljømål fram til neste planperiode. I 
arbeidet med denne planen er det gjennomført vurderinger av når miljømålene i 
vannforskriften kan nås samtidig som alle praktisk gjennomførbare tiltak skal treffes for å 
forhindre ytterligere forringelse av tilstanden i vannforekomstene. Arbeidet med planen 
innebærer en forvaltningsmessig vurdering av miljømålene som settes i vannforskriften.  
Planene angir derfor miljømålet for alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. I 
tillegg til å fastsette miljømålet angir planen også tidspunkt for når målene skal nås. 
 
Arbeidet med regional vannforvaltningsplan 2022-2027 er en revurdering og justering av 
vannforvaltningsplanen for perioden 2016-2021. Siden forrige plan har vi fått mer kunnskap 
bl.a. gjennom økt overvåking, og tiltak som både er gjennomført og pågående. Denne planen 
gir en oversikt over miljømålsoppnåelse siden forrige plan, og gir retning til hvordan vi skal 
arbeide for å fortsette arbeidet med bedre vannmiljø.  
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 Hjemmelsgrunnlag og nasjonale føringer 

 

Vannforskriften3 er hjemlet i forurensnings-
loven4, plan- og bygningsloven5, vannressurs-
loven6, og naturmangfoldloven7.  
 
Arbeidet med de regionale planprosessene 
etter vannforskriften følger i all hovedsak 
prinsippene og kravene i plan- og bygnings-
loven. I tillegg har vannforskriften egne krav 
som følge av vanndirektivet8. 
 
Planen skal være i tråd med 
naturmangfoldloven kapittel II, som inneholder 
alminnelige bestemmelser om bærekraftig 
bruk. Vurdering av om planen er i tråd med de miljørettslige prinsippene (§§ 8 til 12) skal 
framkomme i planen. 
 
Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene 
Klima- og miljødepartementet har i samråd med berørte departement utarbeidet nasjonale 
føringer for arbeidet med oppdateringen av vannforvaltningsplanene. De nasjonale 
føringene skal blant annet bidra til å avklare målkonflikter. Det følger av vannforskriften at 
oppdatert vannforvaltningsplan skal være i tråd med føringene. 
 
I tillegg til fellesføringer om ulike myndigheters bidrag i arbeidet, gis det føringer på temaene 
kommunens arealplanlegging, avløp, påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk, landbruk, 
fremmede arter (herunder kongekrabbe), drikkevann og badevann samt samferdsel.  
Les mer om de nasjonale føringene hos Klima- og miljødepartementet her. 
 
Nasjonale føringer for vannkraft som ble gitt ved brev av 24. januar 2014 fra Olje- og 
energidepartementet og Klima- og miljødepartementet vil gjelde fram til disse blir 
oppdatert. De nasjonale føringene for vannkraft finner du her. 
 

Forholdet mellom planen og gjeldende rammer og retningslinjer: 
 
a) Naturmangoldloven 
Naturmangfoldloven tredde i kraft 1. juli 2009. Formålet med loven er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare 
på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. I 
naturmangoldloven § 7 uttrykkes at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 

                                                           
3 Vannforskriften  
4 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)  
5 Lov om planlegging og byggesaksbehandling  
6 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)  
7 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
8 EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) – konsolidert versjon 

Vannforskriften § 1: 
Formålet med denne forskriften er å gi 
rammer for fastsettelse av miljømål som 
skal sikre en mest mulig helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannforekomstene 
 
Plan- og bygningsloven § 1: 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling 
til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vannforvaltningsplaner-i-vassdrag-med-kr/id749876/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02000L0060-20141120
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retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen etter første punktum skal 
fremgå av beslutningen. Dette innebærer at alle tillatelser og føringer skal vurdere hvordan 
naturmangfoldet vil bli påvirket. I tillegg hjemler loven opprettelse av vernede områder. 
 
Den regionale planen for Troms og Finnmark vannregion fastsetter miljømål for alle 
vannforekomster i vannregionen. Planen legger opp til kunnskapsinnhenting, gjennomføring 
av tiltak for å nå miljømål og en bærekraftig bruk av vannforekomstene. Fylkeskommunen 
vurderer det derfor slik at den regionale planen ikke er til hinder, men støtter opp om 
forvaltningsmålene for naturtyper og arter i Norge. Planen er slik i tråd med prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12, og naturmangfoldlovens kapittel II om bærekraftig bruk er 
ivaretatt. 
 
b) Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltnings-

planene 
Sektormyndighetene skal bidra til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget. De skal også legge inn i 
Vann-Nett hvilke tiltak som er nødvendige for å nå miljømålene, og evt. bruke 
unntaksbestemmelsene for å prioritere gjennomføringen av tiltak over tid. De nasjonale 
føringene er lagt til grunn og fulgt opp underveis i planprosessen. De fleste 
sektormyndighetene har deltatt i planarbeidet, men det er mangler på registrering av tiltak 
innenfor flere ulike påvirkningstyper. Det har gjort det utfordrende å vurdere måloppnåelse 
og miljømål for den enkelte vannforekomst. 
 
c) Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 
Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og 
kommunenes arbeid med strategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters 
medvirkning i planleggingen. 
 
Hensynet til vannforvaltning og vannforskriften har fått en tydelig plass i de nasjonale 
forventningene til kommunal og regional planlegging:  
 

 Regionale vannforvaltningsplaner skal bidra til å oppnå og opprettholde god 
miljøtilstand i vann- og vassdrag. Samarbeid mellom berørte fylkeskommuner, 
kommuner og sektormyndigheter er et viktig kriterium for dette målet.  

 Vann- og vassdrag er en vesentlig del av norsk natur og viktig for helse, livskvalitet og 
næringsvirksomhet.   

 Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del 
av kommunale planer.  

 Arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og langs vassdrag må vurderes i et 
helhetlig og langsiktig perspektiv. Økt press på vann- og vassdrag stiller store krav til 
planleggingen.  

 
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging finnes her. 
 
Oppdateringen av den regionale vannforvaltningsplanen for Troms og Finnmark vannregion 
er gjort i tråd med de nasjonale forventningene. De berørte sektormyndighetene, 
statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunene i vannregionen har bidratt i 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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oppdateringen av planen. De nasjonale forventningene må også følges opp i videre 
gjennomføring av planen. 
 
d) Forholdet til andre planer som gleder for regionen 
Godt vannmiljø er en helt grunnleggende faktor for svært mange næring, samfunns- og 
brukerinteresser. Derfor må det samarbeides på tvers av fagområder og instanser. På denne 
måten kan synergier blir utnyttet og kunnskapen brukes til å løse felles utfordringer. Den 
reviderte vannforvaltningsplanen må ses i sammenheng med andre planer og 
samfunnsutvikling ellers i fylket, samtidig som det er viktig at andre planer ser til 
vannforvaltningsplanen. 
 
Regional planstrategi 
Fylkeskommunene har en tydelig rolle som planmyndighet og regional utviklingsaktør. 
Regional planstrategi er den sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier i 
Troms og Finnmark fylke. Regional planstrategi er det viktigste styringsverktøyet for 
samfunnsutviklingen, og den bestemmer hvilke regionale planer som skal videreføres, 
utarbeides eller utgå. 
 
Regional planstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune er under utarbeidelse, og skal 
etter planen til politisk behandling i mars 2021. Det er et mål at kunnskapsgrunnlag og 
prioriteringer som gjøres i dette arbeidet skal inkluderes i vannforvaltningsplanene etter 
høring. 
 
Andre planer og utviklingsoppgaver som har betydning for vannforvaltning er listet opp 
under. Denne listen er ikke uttømmende. Flere planer finnes på fylkeskommunens nettsider. 

Regionale planer 

o Fylkesplan for Troms 2014-2025 
o Regional transportplan for Troms 2018-2029 
o Regional transportplan for Finnmark 2018-2028 

o Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 [Davvisámigiella] 
o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske Troms 2016-2021 

 
Kystsoneplaner  

o Kystsoneplan for Tromsø-regionen 
o Kystsoneplan II for Midt- og Sør-Troms 
o Kystsoneplan Varangerfjorden 

 
Kystsoneplaner som er under utarbeidelse  

o Revisjon av kystsoneplanen for Tromsø-regionen 

 

 Bidrag til å oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål 
Arbeidet med vannforskriften vil kunne bidra til å oppfylle andre miljømål, og må sees i 
sammenheng med miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt. Du kan lese mer om nasjonale 
og internasjonale miljømål her. 
 

https://www.tffk.no/tjenester/plan-og-horinger/
https://www.tffk.no/_f/p1/i34f7442e-74e1-449a-96a7-521fd3b44165/fylkesplantroms_2014-25.pdf
https://www.tffk.no/_f/p1/i1288ecfe-350c-411d-a19a-6d761769e9f7/regional-transportplan-for-troms-2018-2029.pdf
https://www.tffk.no/_f/p1/i593f9a97-d637-47cc-8b41-1543dc8b8fd4/regional-transportplan-for-finnmark-2014-2023.pdf
https://www.tffk.no/_f/p1/i62be6590-42d5-45f3-8167-40afea77b2f0/regional-landbruksplan-for-troms-2014-2025-norsk.pdf
https://www.tffk.no/_f/p1/i3f6e5f05-77b4-46bf-bfb2-8d397782102c/regional-landbruksplan-for-troms-2014-2025-samisk.pdf
https://www.tffk.no/_f/p1/i5aed8d25-2830-4c86-a7c5-fc5ef22dc676/regional-plan-for-friluftsliv-vilt-og-innlandsfiske-2016-2027.pdf
https://www.tffk.no/_f/p1/i34afc7fa-5488-45c4-bc09-7158d4c70403/utkast-til-planprogram_kystsoneplan-for-tromso-regionen_versjon_07042020.pdf
https://www.ibestad.kommune.no/kystsoneplan.523443.no.html
https://www.svk.no/kystsoneplan-for-varanger-under-planlegging.6321188-429717.html
https://www.tromso-omradet.no/prosjekt/revisjon-av-kystsoneplan-tromsoregionen/
https://www.vannportalen.no/miljomal/nasjonale-og-internasjonale-miljomal2/
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 Endringer siden forrige plan 
Sammenslåing av Troms vannregion og Finnmark vannregion til én vannregion i forbindelse 
med nyorganisering av vannregionene i Norge har det gjort svært utfordrende å sette 
sammen data og lage illustrative figurer i Vann-Nett som viser endringer siden forrige plan. 
Dette vil utarbeides, så langt mulig, i løpet av høringsperioden og bli i så fall en del av den 
endelige vannforvaltningsplanen. Generelle endringer siden forrige plan er beskrevet i 
teksten under. 
 
Kunnskapsgrunnlaget 
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. I mange av vannforekomstene i 
vannregionen finnes det lange overvåkingsserier som gir god oversikt over tilstanden og 
hvordan utviklingen har vært de siste årene. I mange andre vannforekomster 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 overvåking og problemkartlegging av ulike sektormyndigheter. Statsforvalteren 
har oppdatert Vann-Nett i samarbeid med vannområdene og øvrige aktører som har 
innhentet data om vannmiljøet.  
 
Økt kunnskapsgrunnlag og fokus på tiltaksgjennomføring har også medført at miljøtilstanden 
til vannforekomstene har endret seg, både i en negative og positiv retning. 
 
For planperiode 2022-2027 har det vært økt fokus på klimaendringer og klimatilpasning. 

Beskyttede områder 
I forrige planperiode ble ikke beskyttede områder synliggjort godt nok. Til 
vannforvaltningsplanen for planperiode 2022-2027 er det laget et register over beskyttede 
områder for følgende kategorier: 

 Områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann 

 Områder utpekt til beskyttelse av økonomiske betydelige akvatiske arter 

 Områder utpekt til bading (badeplasser) 

 Områder følsomme for næringsstoffer 

 Områder utpekt til beskyttelse av naturtyper og arter 

 
Den foreliggende planen belyser også aspekter og problemstillinger som ikke har vært 
omhandlet i den forrige planen. Dette er for eksempel plastforurensing. Det er også 
utarbeidet en overordnet konsekvensutredning. 
 
 

 Ny aktivitet og nye inngrep i vannregionen (§ 12) i forrige planperiode 

På vilkår kan det gis tillatelse til ny samfunnsnyttig aktivitet eller inngrep selv om denne vil 
medføre forringelse i miljøtilstanden. Dette innebærer forringelse som skyldes endringer i de 
fysiske egenskapene til en vannforekomst eller forringelse fra svært god til god tilstand som 
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følge av bærekraftig aktivitet. Vilkårene for slike tillatelser er at miljøforbedrende tiltak 
iverksettes for å begrense negativ effekt, at aktivitetens samfunnsnytte vurderes som større 
enn tapet av natur og at formålet med aktiviteten ikke kan nås på en miljømessig bedre 
måte. I forrige planperiode er det rapport om bruk § 12 i tre vannforekomster. 
 
Industri (gruvedrift) 
I planperiode 2016-2021 er det gitt tillatelse til Hydromorfologisk endring ved dumping og 
fylling av masser fra Nussir ASA i Repparfjorden. Tilstanden i vannforekomstene 
Repparfjorden indre og ytre vil forringes til dårlig tilstand som følge av de fysiske endringene 
i bunnforholdene. Det er kvalitetselementet bunnfauna som er mest sensitiv for 
påvirkningen (deponering av avgangsmasser) og som dermed er lagt til grunn for 
tilstandsklassifiseringen. Vannforekomstens tilstand anses for å bli dårlig så lenge 
deponeringen pågår og i lang tid deretter. Det er derfor nødvendig med unntak etter 
vannforskriften § 12 for å tillate deponeringen. 
 
Miljødirektoratet mener at vilkårene for unntak er oppfylt. Miljødirektoratet mener at det er 
kun den fysiske endringen som fører til at vannforekomsten forringes. Det er lite sannsynlig 
at andre påvirkninger fra tiltaket vil forringe eller vanskeliggjøre oppnåelsen av god økologisk 
tilstand innen 2021. Det er vurdert at tiltaket heller ikke vil føre til at grenseverdiene for de 
prioriterte stoffene i vann og biota overskrides. Grenseverdiene for sediment vil være 
anvendelige utenfor området avsatt til deponi i reguleringsplanen og vi mener at disse 
grenseverdiene heller ikke vil bli overskredet. Vurderingen er derfor at den kjemiske 
tilstanden i Repparfjorden Indre og Ytre ikke forringes til dårlig tilstand. 
 
Nærmere informasjon om tillatelsen med henvisning til saksdokument er tilgjengelig i 
tabell 1-1. 
 
Vannkraft 
I planperioden 2016-2021 er det hittil etablert fire nye kraftverk i vannregionen. I én sak er 
det vurdert at miljømålet god økologisk tilstand trolig ikke med rimelighet kan nås, uten 
uforholdsmessige kostnader eller at det går vesentlig ut over bruken. I dette tilfellet vil 
påvirkede vannforekomster derfor være kandidat til SMVF (kSMVF) og med det alternative 
miljømålet godt økologisk potensial. Nærmere informasjon om tillatelsen med henvisning til 
saksdokument er tilgjengelig i tabell 1-1. 

I tre saker er det vurdert at miljømålet god økologisk tilstand trolig kan opprettholdes/nås 
ved å gjennomføre de avbøtende tiltak som er pålagt i konsesjonen, ev. med ytterligere 
tiltak hjemlet i vilkårene på et senere tidspunkt dersom det skulle være behov for dette. 

Nye tillatelser vannkraft 
NVE har gitt 22 nye tillatelser til inngrep etter vassdragslovgivningen i planperioden. Derav 
gjelder elleve tillatelser småkraftverk, mens ti gjelder vannuttak. Én tillatelse gjelder et lite 
O/U-prosjekt. I alle disse 22 sakene forventes det en liten til middels påvirkning. I de fleste av 
disse vannforekomstene vil godt økologisk potensial med rimelighet kunne 
opprettholdes/nås ved å gjennomføre de avbøtende tiltak som er pålagt i konsesjonen eller 
hjemlet i vilkårene. Ingen tillatelser gjelder større kraftverk og O/U prosjekter, der påvirkede 
vannforekomster forventes å bli kandidater til SMVF (kSMVF) med miljømålet godt økologisk 
potensial. 
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NVE vurderer § 12 ved alle nye tillatelser til inngrep. Der vi forventer at tilstanden forringes 
eller at miljømålet ikke nås, kommer § 12 til anvendelse. Derfor er § 12 registrert på 
vannforekomster som forventes å ikke nå miljømålet godt økologisk potensial som følge av 
inngrepet, og dermed blir kandidater sterkt modifiserte vannforekomster (kSMVF). Dette 
gjelder hovedsakelig ved større kraftverk, reguleringer, og utbygginger uten helårig 
minstevannføring. 

 

Tabell 1-1 viser en oversikt over tillatelser etter § 12 til ny aktivitet eller inngrep som vil føre til/førte til forringelse av 
miljøtilstand som er gitt i planperiode 2016-2021. 

Nytt 
inngrep/ny 
aktivitet 

Påvirkning Vann-
forekomster 
påvirket 

Myndighet(er) 
som har 
utstedt 
tillatelsen 

Regelverk og 
saksdokument 

Dato Forventet 
forringelse 

Vannkraft  Hydrologiske 
endringer 
uten 
minstevannf
øring 

 Válljohka 
(fra Lille 
Måsevatn) 
(229-111-R) 

NVE Vassdragsregule
ringsloven9 

12.12.2018 Godt 
økologisk 
potensial 

Industri Hydromorfol
ogisk 
endring ved 
dumping og 
fylling av 
masser 

Repparfjord 
indre 
(042101050
0-2-C) 

Miljø-
direktoratet 

Forurensnings-
loven10 

23.12.2018 God 
tilstand 

Industri Hydromorfol
ogisk 
endring ved 
dumping og 
fylling av 
masser 

Repparfjord 
ytre 
(042101050
0-1-C) 

Miljø-
direktoratet 

Forurensnings-
loven11 

23.12.2018 God 
tilstand 

 
 

 Vannregionen vår 

Som følge av regionreformen ble Finnmark vannregion og Troms vannregion slått sammen til 
en felles vannregion fra 01.01.2020. Den nye Troms og Finnmark vannregion har en 
utbredelse på om lag 81.000 km2. Vannregionen består hovedsakelig av Troms og Finnmark 
fylke, men deler også mindre nedbørsfelt med Sverige og Finland. Troms og Finnmark 
vannregionen grenser til Nordland vannregion i vest (figur 1-1).  
 
Troms og Finnmark vannregion har stor geografisk utstrekning og det er mange interesser 
knyttet til bruken av vannet, blant annet til næringsformål, fritid og rekreasjon. 
Vannregionen har også mange områder med høy naturverdi både på land, langs kysten og i 
sjøen. Deriblant verneområder og nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. 
 
Vannforekomster i vannregionen 
Vannet er dominerende i Troms og Finnmark vannregion. Vannet er inndelt i mindre 
vannforekomster fordelt etter vanntype (kystvann, grunnvann, innsjøer og elver og 
bekkefelt).  

                                                           
9 https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=5794&type=V-1 
10 https://www.regjeringen.no/contentassets/0da96c16ad2b49f59afc736215ac1056/nussir-begrunnelse-l322224.pdf 
11 https://www.regjeringen.no/contentassets/0da96c16ad2b49f59afc736215ac1056/nussir-begrunnelse-l322224.pdf 
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Totalt er det 4838 registrerte vannforekomster i Troms og Finnmark vannregion (tabell 1-2). 
 
Tabell 1-2 Oversikt over vannforekomster i Troms og Finnmark vannregion (29.02.2021). 
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Figur 1-1 Troms og Finnmark vannregion med sine 13 vannområder.
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Vannområder 
Troms og Finnmark vannregion er delt inn i 13 vannområder. Inndelingen av vannområder er 
nedbørsfeltorientert, og tar ikke utgangspunkt i kommune-, fylkes- eller landegrenser. 
Formålet med vannområdene er å etablere hensiktsmessige enheter for arbeidet på et lokalt 
nivå, der kommuner, sektormyndigheter og andre interessenter samarbeider for å 
gjennomføre sine oppgaver i henhold til vannforskriften. 
 
For de fleste vannområdene er det ansatt interkommunale vannområdekoordinatorer i 
prosjektstillinger. Vannområdekoordinatorer skal følge kommunene i vannområdene og bidra 
i lokale prosesser. En oversikt over vannområdene og status for prosjektstillingene er vist 
tabell 1-3. 
 
Tabell 1-3 Oversikt over vannområdene og vannområdekoordinatorene. 

 

  

Vannområder  Status og 
stillingsprosent 

Vertskommune Involverte kommuner  

Laksevassdraget- 

Porsangerfjorden, 
Måsøy/Magerøya og 
Laksefjorden/Nordkinnhalvøya 
vannområder  

100 % koordinator Porsanger Porsanger,  

Nordkapp,  

Lebesby og  

Måsøy  

Varangerhalvøya og indre 
Varangerfjord vannområder  

100 % koordinator Vadsø Vadsø, Vardø,  

Berlevåg,  

Båtsfjord og  

Nesseby  

Vannområder Troms nord: 
Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-
Skjervøy og Nordreisa-
Kvænangen 

100 % 
koordinator 

Nordreisa Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Karlsøy, 
Tromsø, Balsfjord  
 

Alta, Kautokeino,  

Loppa og Stjernøya 
vannområde 

30 % koordinator Alta Alta, Kautokeino og Loppa 

Vannområder Sør-/Midt-
Troms: 
Senja, Harstad-Salangen, 
Bardu-Målselv 

Avtale om 100 % 
koordinator 

Senja Bardu, Målselv, Senja, Sørreisa,  
Dyrøy, Salangen, Lavangen, 
Gratangen, Ibestad, Skånland, 
Harstad, Kvæfjord  
 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Mangler 
koordinator 

 Hammerfest og Loppa 
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Internasjonale vannregioner 
Vannforskriftens § 30 forutsetter at vannregioner med nedbørsområder som ligger i flere enn 
ett land skal defineres som en internasjonal vannregion. Mindre deler av landarealet til Troms 
og Finnmark fylke inngår i Kemijoki vannregion som drenerer til Finland (figur 1-2) og 
Tornionjoki vannregion som drenerer til Sverige og Finland (figur 1-3). 
 
Kemijoki vannregion er registrert med to innsjøforekomster og to elver og bekkefelt. 
Tornionjoki vannregion er registrert med en innsjøforekomst og ni elver og bekkefelt. Det er 
ikke registrert negative påvirkninger på vannmiljøet i de internasjonale vannregionene, og alle 
vannforekomstene oppnår miljømålene. 
 

 

Figur 1-2 Kart over vannregion Kemijoki. 
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Figur 1-3 Kart over vannregion Tornionjoki. 

 

Koordinering av områder som drenerer til Finland 
Større deler av Troms og Finnmark fylke inngår i den internasjonale Norsk-finske 
vannregionen. Nærmere informasjon om dette arbeidet og hvilke samarbeidsavtaler som 
ligger til grunn for samarbeidet er tilgjengelig i vannforvaltningsplanen for Norsk-finsk 
vannregion. 
 
Koordinering av områder som drenerer til Sverige 
Tidligere har ofte ansvaret for oppgavene i norske deler av vannregioner med avrenning til 
Sverige vært delt på flere vannregionmyndigheter. Denne ordningen har blitt vurdert som lite 
hensiktsmessig og Klima og miljødepartementet har derfor gjort følgende vedtak: 

 Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for norske deler av 
Tonrionjoki/Torneälven vannregion. 

 Nordland fylkeskommune har ansvaret for norske deler av Bottenviken vannregion. 

 Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for norske deler av Bottenhavet vannregion. 

Tornionjoki/Torneälven vannregion ligger i grenseområdet mellom Norge, Sverige og Finland. 
Vannregionen har 20 vannforekomster. I planperiode 2016-2021 har det vært kontakt og 
mindre møter mellom vannregionmyndighetene. Det var også planlagt et større seminar 
våren 2020 hvor norske, svenske og finske vannregionmyndigheter skulle delta. Dette møte 
ble imidlertid utsatt pga. koronapandemien. Siden denne vannregionen har bare et mindre 
antall av vannforekomster har arbeidet ikke blitt prioritert. Det tas imidlertid sikte på å 
koordinere arbeidet i denne internasjonale vannregionen i kommende planperiode. 
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Du kan lese mer om nordisk samarbeid og grensekryssende vassdrag her. 

 

 Overvåking 

I forrige plan var regionalt overvåkingsprogram skilt ut i eget dokument, med et kort 
sammendrag i selve planen. Overvåkingsprogrammet bestod av både igangsatt og planlagt 
overvåking. I revidert vannforvaltningsplan er overvåkingen en del av plandokumentet og tar 
utgangspunkt i igangsatt overvåking.  
 
Overvåkingsprogrammet skal gi en helhetlig oversikt over behovet for kunnskapsinnhenting i 
vannregionen. Det er statsforvalteren som har ledet arbeidet med å utarbeide 
overvåkingsprogrammet, i samarbeid med andre sektormyndigheter og 
vannregionmyndigheten. 
 
Mer informasjon om de ulike overvåkingstypene finner du her. 
 
Vannregionmyndighetene har som prosessleder i vannregionen ansvar for at 
overvåkingsprogrammet blir utarbeidet innen fristene.  
 
Statsforvalteren er miljøfaglig ansvarlig og rådgiver i vannregionen og har hatt hovedansvaret 
med å utarbeide overvåkingsprogrammet, i samarbeid med andre sektormyndigheter og 
vannregionmyndigheten. Statsforvalteren har også ansvaret for å oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget og registrere overvåkingsdata i Vann-Nett og Vannmiljø i samråd med 
berørte myndigheter. 
 

 Hvem gjennomfører og finansierer overvåkingen 

Basisovervåking 
Nasjonale myndigheter (Miljødirektoratet) har ansvar for å utarbeid og gjennomføre 
programmer for basisovervåking i samarbeid med andre relevante nasjonale myndigheter. 
Basisovervåkingen finansieres av nasjonale myndigheter.  
 
Tiltaksrettet overvåking 
Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og koordinere tiltaksrettet overvåking. De ulike 
sektormyndighetene (inkludert kommunene) er ansvarlige for at tiltaksovervåkinga blir 
gjennomført.  
 
Tiltaksrettet overvåking skal i den grad det er mulig betales av påvirker, dvs. den som 
forurenser. En del av den tiltaksorienterte overvåkingen hjemles i konsesjonsvilkår eller vilkår i 
utslippstillatelser. Det er viktig at planlegging av denne typen overvåking skjer i samarbeid 
med aktuelle sektormyndigheter. I tilfeller der finansiering ikke kan hjemles i konsesjonsvilkår 
eller annet lovverk skal det søkes om å finne frem til frivillige ordninger og f.eks. gjennom 
spleiselag. Spleiselag mellom flere aktører i samme område, offentlige og private, kan være en 
fornuftig ordning for en rasjonell gjennomføring av vannovervåking i en vannregion eller et 
vannområde. 
 

https://www.vannportalen.no/organisering2/
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/overvaking2/
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Basisovervåking og tiltaksrettet overvåking for hele vannregionen er vist i figur 1-4 i 
kapittel 1.3.2. 
 
Problemkartlegging 
Vannregionmyndigheten har ansvar for at overvåkingsprogrammene utarbeides innen 
fristene. Statsforvalteren i hver vannregion har ansvar for å utarbeid program for 
problemkartlegging i samsvar med de krav som stilles i forskriften. Problemkartlegging må 
sees i sammenheng med den tiltaksorienterte overvåkingen og det vil være til dels glidende 
overganger mellom de to typene overvåking, avhengig av hvor klare problemstillingene er. 
Problemkartlegging vil som regel være av kortvarig karakter og opplegg og metodikk må i 
større grad tilpasses den enkelte problemstilling enn tiltaksrettet overvåking. Hensikten er å 
avklare årsak og omfang av et miljøproblem. For problemkartlegging er det vanskeligere å 
håndheve prinsippet om at "forurenser betaler" og i større grad et behov for finansiering 
gjennom offentlige myndigheter. 
 
Uavklarte ansvarsforhold 
For en del vannforekomster kan ansvaret for overvåking oppfattes som uavklart. Det er gjerne 
registrert flere antatte påvirkninger som årsak til redusert miljøtilstand, men det mangler god 
nok kunnskap om miljøtilstand og årsaksforhold. Den antatte miljøpåvirkningen kan da oftest 
ikke knyttes direkte til en bestemt utslippstillatelse eller påvirker. Prinsippet om at 
"forurenser skal betale" kan bli vanskelig å håndheve. Ansvaret kan havne hos kommunene 
som forurensningsmyndighet. Statsforvalteren vil, i samarbeid med vannregionmyndigheten 
jobbe med å få avklart hvem som er ansvarlig for oppfølgingen, i form av overvåking, for alle 
vannforekomstene. 
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 Overvåkingsnettverk 

 

Figur 1-4 Overvåkingsstasjoner i Troms og Finnmark vannregion. Kilde: Vannmiljø.
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 Overvåking i overflatevann 

 

Basisovervåking 
Følgende basisovervåking pågår i Troms og Finnmark vannregion: 

 Økosystemovervåking i kystvann 

 Økosystemovervåking i ferskvann 

 Økosystemovervåking i store innsjøer 

 Miljøgifter i kystområdene 

 Miljøgifter i innsjøer 

 Referanseelver 

 Elveovervåking 

 Forsuringsovervåking 
 

Lokaliteter for basisovervåking er listet opp i vedlegg 4, tabell 4-2 til 4-13. 
 
 

Tiltaksrettet overvåking og problemkartlegging 
Tiltaksrettet overvåking Troms og Finnmark vannregion: 

 Overvåking av påvirkning fra landbruk 

 Overvåking av påvirkning fra avløp 

 Overvåking av påvirkning fra akvakultur  

 Overvåking av påvirkning fra industri 

 Samordnet overvåking av flere påvirkninger 
 

Lokaliteter for tiltaksrettet overvåking er listet opp i vedlegg 4, tabell 4-15 til 4-29.  
 
Det er ikke tatt med lokaliteter for problemkartlegging i programmet. Dette skyldes at 
lokaliteter som tidligere er problemkartlagt og senere videreført er tatt med i oversikt over 
tiltaksrettet overvåking. 
 
Ny problemkartlegging blir avklart løpende, og fremtidige lokaliteter for problemkartlegging 
er ennå ikke fastsatt. Lokaliteter for ny problemkartlegging er derfor ikke tatt med i 
programmet. 
 
Overvåking av påvirkning fra landbruk  
Totalt sett er ikke forurensing fra landbruk en stor utfordring i Troms og Finnmark 
vannregion. I områder med stor landbruksaktivitet er det likevel vannforekomster som 
mottar betydelig avrenning, og har nedklassifisert tilstand som følge av dette. I foreliggende 
overvåkingsprogram inngår seks vannforekomster i vannområdene Balsfjord-Karlsøy, Bardu-
Målselv og Harstad-Salangen i overvåking av påvirkning fra landbruk. I 2020 gjentas 
undersøkelser av påvirkning fra landbruk i flere andre vannforekomster i Harstad-Salangen 
vannområde. Resultatene fra disse vil gi vurderingsgrunnlag for om flere vannforekomster 
bør tas med i endelig versjon av regionalt overvåkingsprogram.  
 
Overvåking av påvirkning fra avløp  
I programmet inngår overvåking av påvirkning fra avløp fra større avløpsanlegg (kap. 14) i 
Harstad og Tromsø kommuner. Overvåkingen pågår i form av kommunale 
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resipientundersøkelser etter pålegg fra Statsforvalteren. Resipientundersøkelsene skal 
gjentas hvert fjerde år.  
 
Overvåking av påvirkning fra akvakultur  
Det største antall overvåkingsstasjoner for regional tiltaksrettet overvåking i Troms og 
Finnmark vannregion er miljøovervåking av påvirkning fra akvakulturanlegg. I prinsippet skal 
det være med 1-2 stasjoner fra hver akvakulturlokalitet i programmet. Alle nyere tillatelser 
etter forurensningsloven inneholder pålegg om løpende overvåking, med intervaller i 
henhold til Norsk Standard (NS 9410-2016). Flere eldre tillatelser har imidlertid ikke slike 
pålegg. Før overvåking kan etableres på disse lokalitetene må det gis pålegg med vilkår om 
trendbasert miljøovervåking. 
 
En utfordring ved overvåking av miljøpåvirkning fra akvakultur, er at plassering av 
overvåkingsstasjoner flyttes. Flytting skyldes i noen tilfeller at plassering av anlegg er justert, 
men kan også ha sin årsak i faglige vurderinger om korrekt plassering av 
overvåkingsstasjoner. 
 
Det er stor aktivitet i akvakulturnæringa, dette fører til en løpende utvikling i hvilke stasjoner 
som inngår i delprogram for overvåking av påvirkning fra akvakultur. Nye stasjoner vil 
fortløpende bli merket i Vannmiljø, og Vannmiljø vil vise oppdatert versjon av stasjoner som 
inngår i overvåkingsprogrammet. 
 
Foreliggende høringsversjon av programmet viser overvåkingsstasjoner som var registrert i 
Vannmiljø pr. august 2020. 
 
Overvåking av påvirkning fra industri  
I Troms og Finnmark vannregion pågår overvåking av påvirkning fra Skaland Graphite i 
Bergsfjorden i Senja vannområde etter pålegg fra Statsforvalteren.  
 
I programmet er også tatt med tre stasjoner for overvåking av påvirkning fra skipsverft i Grov 
havn i Harstad-Salangen vannområde. Operasjonalisering av dette delprogrammet fordrer 
imidlertid et pålegg.   
 
I Troms og Finnmark vannregion finnes i tillegg industribedrifter som ligger under 
Miljødirektoratets myndighetsområde. Pr. 1.6.2020 pågår overvåking av påvirkning fra 
Finnfjord AS i Senja vannområde. Stasjoner for overvåking av påvirkning fra Sibelco Nordic 
AS i Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya vannområde er ikke registrert i Vannmiljø.  
 
Samordnet overvåking av flere påvirkninger  
I Varangerfjorden og Altafjorden er etablert overvåkingsprogrammer for samordnet 
overvåking av fjordsystemene. Overvåkingen i Varangerfjorden dekker også områder i Norsk-
finsk vannregion. 
  



31 
 
 

 Overvåking i grunnvannsforekomster 

Det er to landsomfattende overvåkningsprogram for grunnvann. Landsomfattende 
grunnvannsnettverk (LGN) har siden 1977 overvåket kvalitet (kjemisk tilstand) og kvantitet i 
grunnvannsforekomster. Disse grunnvannsforekomstene er i hovedsak i mindre påvirkede 
områder. I 2015 startet en representativ overvåkning av 14 antatt belastede 
grunnvannsforekomster (ingen av disse ligger i Troms og Finnmark). 
 
I vannregionen inngår sju stasjoner i overvåkning av kjemisk tilstand og to stasjoner i 
overvåkning av kvantitativ tilstand.  Oversikt over igangsatt og planlagt overvåking i 
grunnvannsforekomster er vist i vedlegg 4, tabell 4-14. 
 

 Overvåking i beskyttede områder 

Beskytta områder er beskrevet i vedlegg 1, kapittel 1.3.6. og kapittel 1.10. Der er det gitt en 
oversikt over de beskytta områdene i vannregionen som har status som verna etter 
sektorlovverk, inklusive områder som er utpekt for drikkevann eller rekreasjon. Oversikt over 
igangsatt og planlagt overvåking i beskyttede områder er vist i vedlegg 4. 
 

 Overvåking i regi av andre sektormyndigheter 

Kystverket 
Kystverket har ingen løpende overvåking av tilstand i vannforekomstene. I forbindelse med 
ulike prosjekter i havner og farleder får Kystverket imidlertid utført sediment- og miljø-
undersøkelser. Slike undersøkelser gjøres før tiltak blir gjennomført. Mange av Kystverkets 
prosjekter omfatter flytting av rene og/eller forurensede masser. Resultater fra 
forundersøkelser vil derfor ikke lengre gi uttrykk for miljøtilstand etter at tiltak er 
gjennomført. Data fra undersøkelsene gjøres tilgjengelig i Vannmiljø, og benyttes i 
tilstandsklassifiseringen så lenge de er relevante (før tiltak er gjennomført). 
Eksempler på steder denne type kartlegging er gjennomført er i Båtsfjord, Senjahopen og 
Hammerfest. I Båtsfjord er en store deler av havna ryddet opp og forurenset sediment 
fjernet. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
NVEs pågående program for overvåking av vann i Troms og Finnmark omfatter 16 innsjøer 
regulert til kraftforsyning, og 4 naturlige innsjøer. I alle innsjøene måles vannstand. For de 
regulerte innsjøene beregnes også vannvolum, mens de naturlige har tilknyttet vannførings-
kurver slik at avløpet fra innsjøene kan beregnes. Det foreligger ingen planer om utvidet 
omfang av denne type overvåking i Troms og Finnmark. Data fra overvåkingen lagres ikke i 
Vannmiljø, men sanntidsdata finnes i Sildre som er en oversikt over hydrologiske 
målestasjoner og måledata i Norge. 
 
Fiskeridirektoratet 
Ved den enkelte akvakulturlokaliteter i sjø er det krav om miljøovervåking av organisk 
belastning fra driften og tiltak ved uakseptabel miljøtilstand, jf akvakulturdriftsforskriften. 
Undersøkelsene overvåker miljøpåvirkning fra driften ved akvakulturanlegget, og ikke 
miljøtilstand i vannforekomsten. Overvåkingen gjennomføres etter NS 9410:2016 
«Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg» (B- og C-undersøkelsen). 

http://sildre.nve.no/Sildre/
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Der denne metodikken ikke er egnet kan alternativ miljøovervåking pålegges. Resultat fra 
miljøovervåkingen i anleggs- og overgangssonen rapporteres til tilsynsmyndighetene, og kan 
være grunnlag for tiltak ved lokaliteten. Rutinemessig miljøovervåking under drift ved den 
enkelte akvakulturlokalitet inngår ikke tiltaksbiblioteket eller i tiltaksprogrammet. 
 
Etter rømmingshendelser ved akvakulturlokaliteter i sjø og på land, følges dette opp med 
pålegg om overvåking og uttak av rømt fisk i nærmere angitte nærliggende vassdrag der 
dette er aktuelt. Slike pålegg er rutinemessig oppfølging under drift ved den enkelte 
akvakulturlokalitet og inngår ikke tiltaksbiblioteket eller i tiltaksprogrammet. 
 
Miljødirektoratet 
Miljødirektoratet er sektormyndighet for Finnfjord AS i Senja vannområde.  I samsvar med 
tillatelse etter forurensningsloven, endret 29.9.2017, er Finnfjord AS pålagt å overvåke 
hvordan utslipp fra virksomheten påvirker økologisk og/eller kjemisk tilstand i 
vannforekomsten (Finnfjorden-indre). 
 
Kommunene 
Kommunene driver løpende overvåking av råvannskvalitet i drikkevannskilder. 
Overflatevannforekomster som benyttes til uttak av drikkevann utpekes som beskyttede 
områder med særskilte krav til overvåking. Data fra overvåking av drikkevannskilder i Troms 
og Finnmark vannregion er ikke tilgjengelig i Vannmiljø.  
 
Forsvarsbygg 
Forsvarsbygg er ikke en sektormyndighet, men har over mange år overvåket avrenning av 
metaller fra skyte- og øvingsfelt. Resultater presenteres i egne overvåkingsrapporter. 
Overvåkingsdata gjøres også tilgjengelig i Vannmiljø. Overvåkingsdata brukes så langt det 
passer ved tilstandsklassifisering. 
 
Avinor 
Avinor er ikke en sektormyndighet, men overvåker avrenning fra avisingsplattformer og 
baner ved lufthavnene. Resultater presenteres i egne overvåkingsrapporter. 
Overvåkingsdata gjøres tilgjengelig i Vannmiljø og benyttes så langt det passer ved 
tilstandsklassifiseringen. 
 

 Fremtidige overvåkingsbehov 

Overvåkingen er prioritert med utgangspunkt i risikovurderingen av vannforekomstene. Det 
er nødvendig med kontinuerlig vurdering av behovet. Frem mot neste rullering av 
forvaltningsplan og overvåkingsprogram er det behov for å identifisere overvåkingsbehov 
som ikke inngår i foreliggende program. I enkelte områder kan det være hensiktsmessig med 
samordning av pågående overvåking i felles programmer der flere aktører deltar. Gode 
spleiselag i områder med flere påvirkninger kan bidra til forbedret og mer kostnadseffektiv 
overvåking.  
 
I den grad pågående vannovervåking i regi av andre aktører passer inn, bør denne 
innlemmes i regionalt overvåkingsprogram. Eksempler på dette kan være overvåking i regi av 
Avinor og Forsvarsbygg. 

https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/0401030400-C
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Det vil også være behov for å få på plass ny overvåking av enkelte påvirkninger. 
Påvirkningstyper som det særlig er behov for å få bedre oppdekning av i overvåkings-
programmet er vannkraft og annen vassdragsregulering, og avløp innenfor kommunalt 
myndighetsområde. Tillatelse etter forurensingsloven forutsetter også at vannforekomster 
påvirket av fremtidig gruvedrift i Repparfjorden skal overvåkes. 
 
I vassdrag med anadrom fisk er dagens overvåking i hovedsak innrettet mot overvåking av 
laksebestanden. I vassdrag med bestander av sjørøye og sjøørret er det nødvendig at også 
disse artene innlemmes i fremtidig overvåking.  
 
Pukkellaks: Bestanden av pukkellaks overvåkes i utvalgte elver i vannregionen i dag. Denne 
overvåkingen vil fortsette de neste årene. Pukkellaks er en fremmed art i norske vassdrag, 
men det er pr. i dag ikke kjent om arten har store økologiske konsekvenser for andre 
biologiske kvalitetselement i de aktuelle elvene. 
 
Bunnfauna: I kystvann er bunnfauna et av de mest følsomme kvalitetselementene jf. 
vannforskriften vedlegg V. Det er kjent kongekrabben kan ha en påvirkning på bunnfauna, 
men det finnes pr. i dag ikke objektive kriterier spesielt rettet mot denne påvirkningstypen. 
På bakgrunn av dette er den økologiske tilstanden i flere vannforekomster satt til «ukjent» 
inntil man har mer artsdata å basere klassifiseringen på. Det er derfor behov for overvåking 
av bunnfauna i de områdene kongekrabben er utbredt i Troms og Finnmark vannregion. 
 
Det er videre nødvendig å identifisere overvåkingsbehov i beskyttede områder. Dette gjelder 
spesielt i habitat- og artsvernområder (naturvernområder der naturtyper og arter i vann 
inngår i verneformålet), og drikkevannskilder som leverer mer enn 100 m³ pr dag. 
Mattilsynet og kommunene må bidra til å identifisere aktuelle vannforekomster med 
drikkevannskilder. Forvaltningsmyndighet for verneområdene kan bidra med kunnskap til 
overvåking i habitat- og artsvernområder. 
 

 Hvordan virker planen?  

At det foreligger vedtatte og godkjente regionale vannforvaltningsplaner betyr først og 
fremst at regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen, jf. plan – og bygningslovens § 8-2. 
Det betyr at planene retter seg mot offentlige myndigheter: 

 Kommuner 

 Fylkeskommuner 

 Statlige organer 

Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som vil medføre at 

miljømålet ikke nås eller at tilstanden forringes. 

 

Foreslåtte tiltak skal følges opp og gjennomføres slik at fastsatte miljømål kan nås innen den 
fristen som er satt i planen. 
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Virkning for kommunal planlegging 
I Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene 
understrekes betydningen av kommunenes arealplanlegging for å nå miljømålene: 

 
Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken for å 
ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder 
vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes 
arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann. 

 
Gjennom arealplanleggingen skal kommunen bidra til å sikre at ulike hensyn belyses og veies 
mot hverandre. Vannmiljø er et av flere slike hensyn.  
 
Der vannmiljø blir berørt, direkte eller indirekte, må kommunen sørge for at det tas 
nødvendig hensyn til vannmiljø og de miljømålene som er fastsatt for disse. I planprosesser 
må derfor virkningen av tiltak og inngrep veies mot virkninger på miljøtilstanden til en 
vannforekomst. 
 
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging understreker også 
betydningen av arealplanlegging, blant annet i kapittel 2.3: Kommune bidrar til gode 
miljøforhold i og langs vassdragene gjennom tiltak og god arealforvaltning.  

 Virkning for statlig- og regional planlegging og virksomhet 
De regionale vannforvaltningsplanene får også virkning for statlig og regional planlegging og 
virksomhet.  Statlig eller regional myndighet må sørge for at miljømålene som er fastsatt i 
vannforvaltningsplanene nås, og at miljøtilstanden i vannforekomstene ikke forringes.  

 
Du kan lese mer om vannmiljø og arealplanlegging på Miljødirektoratet sine sider her. 

 Konkret gjennomføring av planen  

I tillegg til regional vannforvaltningsplan er det to andre dokumenter som er viktige i 
arbeidet med å oppnå miljømålene: tiltaksprogrammet og handlingsprogrammet. I forrige 
planrunde forelå overvåkingsprogrammet som eget dokument, i denne planrunden er 
overvåkingsprogrammet tatt inn i selve planen.  
 
Regionalt tiltaksprogram 
Regional vannforvaltningsplan inneholder hvilke mål som skal nås, og når de skal være 
innfridd. Tiltaksprogrammet er knyttet til planen, og inneholder forslag til tiltak som må 
gjennomføres for å nå miljømålene, jf. vannforskriften § 25. Forvaltningsplanen inneholder 
et sammendrag av tiltaksprogrammet.  

 
Tiltaksprogrammet er på høring samtidig med planen, og skal vedtas av fylkestingene, men 
skal ikke godkjennes sentralt.  

 
Regionalt tiltaksprogram for Norsk-fisk vannregion finner du på de regionale sidene på 
vannportalen. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.vannportalen.no/
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Handlingsprogram 
Regionale planer etter plan- og bygningsloven skal ha et handlingsprogram, jfr. plan- og 
bygningslovens § 8-1. Handlingsprogrammet skal gi en vurdering av hvilken oppfølging 
planen krever: hvem skal gjøre hva når. Handlingsprogrammet er på høring samtidig med 
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, og skal vedtas av fylkestingene sammen med 
planen. Behovet for rullering av handlingsprogrammet skal vurderes årlig. 

 
Handlingsprogrammet til Norsk-finsk vannregion finner du på de regionale sidene på 
vannportalen. 

 
Vedtak i fylkesting og sentral godkjenning av planen 
I Vannforskriftens § 29 om vedtak og godkjenning framkommer det at planen skal vedtas av 
berørte fylkesting i vannregionen. Etter vedtak skal planen med vedtaket oversendes til 
Miljødirektoratet. Fristen for dette er innen 31. desember 2021. Miljødirektoratet skal i 
samråd med NVE og andre berørte direktorat gjennomgå planen, og gi en tilråding til Klima- 
og miljødepartementet. Dert er Klima- og Miljødepartementet som i samråd med Olje- og 
Energidepartementet godkjenner planen. I forbindelse med godkjenningen kan Klima- og 
Miljødepartementet fastsette endringer i planen dersom dette er påkrevd ut fra hensynet til 
rikspolitiske interesser.  
 

Den endelige planen vil derfor bestå av selve planen, fylkestingsvedtaket og den sentrale 
godkjenningen.  
 

 Vann-Nett 

Vann-Nett er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. Målet er å gi en rask og 
enkel tilgang til data i forskjellig format. Her kan du finne hvordan det står til i vannet 
(miljøtilstand, miljømål, tiltak påvirkninger med mer), og få ut data i forskjellige formater 
(faktaark og kart). 

 
Vannforskriften setter krav til medvirkning med hensyn til faglige vurderinger, beslutninger 
og gjennomføring av tiltak for å oppnå god miljøtilstand i vannet. Vann-Nett sikrer tilgang på 
miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten, 
og tilbyr samtidig muligheten å gi innspill til vannforvaltningen i forhold til deres arbeid. 

 
Forholdet mellom Vann-Nett og den regionale vannforvaltningsplanen 
Kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på finnes i Vann-Nett. Samtidig er det sånn at 
mens planen er statisk (justeres og oppdateres hvert 6. år), er Vann-Nett dynamisk og 
oppdateres kontinuerlig fordi ny kunnskap legges inn, tiltak blir gjennomført osv. Derfor vil 
det i noen tilfeller være sånn at når vi kommer lengre ut i planperioden vil det i noen tilfeller 
ikke være samsvar mellom plan og Vann-Nett. Før det igjen blir samsvar mellom plan og 
Vann-Nett når neste plan skal justeres og oppdateres.  
  

Vann-Nett finner du her. 
Nærmere informasjon og en veieldningsvideo for bruk av Vann-Nett er tilgjengelig her: 

Veiledningsvideo for bruk av Vann-Nett12  

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?v=G0bV3tHbGdc&feature=youtu.be 

https://www.vannportalen.no/
https://vann-nett.no/portal/
https://www.youtube.com/watch?v=G0bV3tHbGdc&feature=youtu.be
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2 Slik vil vi ta vare på vannet 

 Hovedutfordringer og prioriteringer  

 Hovedutfordringer 

Hovedutfordringene for vannmiljøet i vannregionen er de viktigste påvirkningene som gjør at 
vannforekomstene ikke har god miljøtilstand. Derfor vurderes det jevnlig hvilke påvirkninger 
vannet har, og hvilken betydning disse har for miljøtilstanden i vannet. Kunnskapen tar 
utgangspunkt på databasen Vann-Nett og grunnlagsdokumentene hva gjelder 
hovedutfordringer for vannmiljøet i vannregionen1314.  
 

Troms og Finnmark vannregion har stor geografisk utstrekning og det er mange interesser 
knyttet til bruken av vannet, blant annet til næringsformål, fritid og rekreasjon. Vannkraft, 
introduserte arter og sykdommer og fiskeri og akvakultur er de tre største menneskeskapte 
påvirkningene i vannregionen. Figuren under viser de fem største påvirkningstypene for hele 
Troms og Finnmark vannregionen, og for hvert av vannområdene. Nærmere informasjon om 
hovedutfordringene og de ulike påvirkningstypene er beskrevet i vedlegg 1, kapittel 1.9 om 
hvordan det står til med vannet vårt. I tillegg kan klimaendringer medføre at kjent 
påvirkninger forsterkes, samtidig som mer ukjente effekter kan dukke opp. 
 
Tabell 2-1 Påvirkninger med stor/middels grad per sektor i vannregionen og vannområdene. 

 
 
 

                                                           
13 https://www.tffk.no/_f/p1/i147ab732-9a91-4da6-9085-550909312dc9/hovedutfordringer-finnmark-vannregion.PDF  
14 https://www.tffk.no/_f/p1/ib4567a9e-ff33-4443-85c5-6550b403d38d/hovedutfordringer-troms-vannregion.PDF  

https://www.tffk.no/_f/p1/i147ab732-9a91-4da6-9085-550909312dc9/hovedutfordringer-finnmark-vannregion.PDF
https://www.tffk.no/_f/p1/ib4567a9e-ff33-4443-85c5-6550b403d38d/hovedutfordringer-troms-vannregion.PDF
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 Prioritering av tiltak 

Prioritering av tiltak i denne planperioden handler primært om fordeling av tiltakene 
geografisk (hvor begynner vi) og over tid (hva gjør vi i denne planperioden og hva må 
utsettes til neste) og når oppfyller vi miljømålene eller har sørget for beskyttelse. Sektorene 
har derfor en viktig rolle i å prioritere rekkefølgen av egne tiltak og ta stilling til 
måloppnåelsen og eventuell tidsutsettelse. Hver sektor må ta sin del av ansvaret, og 
prioritering handler derfor som hovedregel ikke om å sette tiltak i ulike sektorer opp imot 
hverandre. Dialogen i planarbeidet bidrar til samordning der flere sektorer påvirker.  

 

Miljømålene for vannforekomstene er ambisiøse, og det kreves betydelige personressurser 
og økonomiske ressurser for å nå målene. De økonomiske rammene for gjennomføring av 
forvaltningsplanen med tiltaksprogram bør økes. Alle med ansvar for vann må bidra til å nå 
målene, og ha fokus på tiltaksgjennomføring innen sitt ansvarsområde. Det anbefales at 
tiltak prioriteres innenfor hver sektor og ikke mellom sektorene, slik at sektorene ikke stilles 
opp mot hverandre ved gjennomføringen av vannforvaltningsplanen. I gjennomføringen må 
samarbeidet mellom regionale og lokale myndigheter, samt virksomheter som påvirker 
vannforekomstene, stå sentralt for å oppnå miljømålene. 
 
Selv om kostnadsberegninger er mangelfulle for noen tiltak, er det god kunnskap om 
kostnader og effekter for enkelte tiltak. Kost-effekt vurderinger bør ligge til grunn for 
prioritering av tiltak i den enkelte sektor.  
 
Enkelte vannforekomster bør fremheves som viktige og hvor gjennomføring av tiltak bør 
prioriteres: 
 

 Vannforekomster med verdifulle og trua arter 

 Vannforekomster med utvalgte og sårbare naturtyper  

 Vannforekomster med viktige brukerinteresser for allmenheten (eksempelvis fiske- 
og friluftsområder)  

 Vannforekomster som krever særskilt beskyttelse (eksempelvis drikkevannskilder og 
nasjonale laksevassdrag og fjorder) 

 I noen vannforekomster er kunnskapsgrunnlaget for dårlig til å vurdere om det er 
behov for å gjennomføre tiltak. I slike områder må det prioriteres å gjøre overvåking 
og kartlegging for å øke kunnskapsgrunnlaget. 

 Økt fokus på plastforurensing som en utfordring for vannmiljøet 
 

Avbøtende og forebyggende tiltak 
I Troms og Finnmark vannregion er det mange av de naturlige vannforekomstene som 
oppnår økologiske og kjemiske miljømål, og det er særlig viktig at alle sektormyndighetene 
prioriterer og fokusere på avbøtende og forebyggende tiltak slik at miljøtilstanden 
opprettholdes. Tilstrekkelig hensyn i planleggingsfaser vil være samfunnsøkonomisk 
fornuftig, da det vil være mindre behov for ressurser til reversering av påvirkninger som 
eventuelt har oppstått. I denne sammenhengen er det viktig med en vurdering av 
vannforskriften § 12 og oppfølging av de regionale planretningslinjene. 
 
Veileder til vannforskriften § 12 er tilgjengelig her. 

https://www.vannportalen.no/veiledning/veileder-2015-veileder-til-vannforskriften--12/
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De regionale planretningslinjene er tilgjengelig i vedlegg 7. 
 

 Miljømål – når oppnår vi dem? 

 Bedre vannmiljø: Beskytte, forbedre og gjenopprette 

Denne planen beskriver miljømål for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i vannregionen 
og hvilke tiltak aktuelle sektormyndigheter skal gjennomføre for nå miljømålene. 
Miljømålene i denne planen er vurdert gjennom et samarbeid mellom aktuelle myndigheter i 
vannregionen og er mål som myndighetene skal jobbe sammen om å nå i vannregionen. 
Målene er basert på hvilken miljøforbedring sektormyndighetene er enige om at det er mulig 
å oppnå gjennom denne planen. Miljømålene er beskrevet som miljøtilstanden en skal 
oppnå i planperioden som dekker årene 2022-2027. 
 

Miljømålene er satt med utgangspunkt i vannforskriften som slår fast at tilstanden i elver, 
innsjøer, kystvann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse og forbedres og 
gjenopprettes. Det er et overordnet mål at vannforekomstene skal ha minst god økologisk 
og kjemisk tilstand for overflatevann, og minst god kvantitativ og kjemisk tilstand for 
grunnvann. Vannforekomstene som har svært god tilstand, skal beskyttes mot forringelse. 
Les mer om miljømål her. Du kan lese mer om miljøtilstand og forringelse her.  
 
Hovedregelen i vannforskriften er at miljømålene skal nås innen utgangen av 2027 (§ 8). Hvis 
vesentlige kostnader eller andre tungtveiende hensyn som tekniske årsaker eller naturgitte 
forhold tilsier det, kan måloppnåelsen utsettes til utgangen av 2033 (§ 9). I særlige tilfeller 
der samfunnsnyttig aktivitet gjør at det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å 
nå miljømålene, gjelder mindre strenge miljømål (§ 10).  
 
Når samfunnsnyttig aktivitet har endret vannføring eller fysiske forhold slik at god økologisk 
tilstand ikke kan oppnås uten at det går vesentlig ut over formålet med aktiviteten, defineres 
vannforekomstene som sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) (§ 5). For disse 
vannforekomstene settes det egne miljømål basert på hvor bra vannmiljøet kan bli, uten at 
det går vesentlig ut over samfunnsnytten av inngrepene. 
 
Selv om unntak fra kravet om god tilstand i løpet av planperioden i form av tidsutsettelse 
eller mindre strenge mål brukes, skal alle praktisk gjennomførbare tiltak treffes for å 
forhindre ytterligere forringelse av tilstanden i de aktuelle vannforekomstene. Miljømålene 
skal revurderes ved hver oppdatering av vannforvaltningsplanene. 
 
Noen områder er særlig beskyttet i form av annet regelverk eller andre virkemidler. I disse 
kan det være egne miljømål i tillegg til kravet om å unngå forringelse eller minst god 
økologisk tilstand (§ 7). Dette gjelder for eksempel vann som brukes til uttak av drikkevann 
(§ 17). Les mer om drikkevann og badeplasser her. 
 
Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til ny aktivitet eller nye inngrep som kan medføre 
at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes (§ 12). Les veiledning om dette her. 
 

https://www.vannportalen.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2QPJIXZNRXQQBCYBAWL4WF26UDV
https://www.vannportalen.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2UW6TRYQ5347JFZZZ2AEYVYIVUW
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/beskyttede-omrader/
https://www.vannportalen.no/veiledning/veileder-2015-veileder-til-vannforskriften--12/
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Arbeidet med vannforskriften vil kunne bidra til å oppfylle andre miljømål, og må sees i 
sammenheng med miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt. Du kan lese mer om nasjonale 
og internasjonale miljømål her. 
 

 Miljømål i vannregionen 

Miljømål for de ulike vanntypene (elver, innsjøer, kystvann, grunnvann og sterkt modifiserte 
vannforekomster) og beskyttede områdene er vist i figur og beskrevet kapitlene under. 
 
Miljømålene for den enkelte vannforekomst i vannregionen er også tilgjengelig som 
tabellform i Vann-Nett i vedlegg 6. 
 
For enkelte av vannforekomstene har det vært utfordrende å oppdatere miljømål. Årsaken 
til dette er nærmere omtalt i kapittel 2.3 om sammendrag av tiltaksprogrammet. 

 

2.2.2.1 Miljømål i elver, innsjøer og kystvann 

Miljømålene for økologisk tilstand i naturlige vannforekomster i vannregionen er vist i 
figuren under. Totalt er det 56 vannforekomster som er gitt utsatte miljømål for økologisk 
tilstand til neste planperiode. Resterende vannforekomster skal oppnå økologiske miljømål 
innen 2027. 
 

 
Figur 2-1 Miljømålene for økologisk tilstand for naturlige vannforekomster i vannregionen for denne og kommende 
planperioder. 

 
Årsaken til at det er gitt unntak eller utsettelse for økologisk tilstand for vannforekomster 
skyldes blant annet:  

 Gjennomføring av miljøforbedrende tiltak er for økonomisk krevende til at miljømål 
kan oppnås innen 2027 

 Naturgitte forhold gjør at miljømålet ikke kan nås innen 2027 
 

2.2.2.2 Miljømål for kjemisk tilstand i naturlige vannforekomster 

På dette tidspunktet er det ikke gitt utsatt miljømål for kjemisk tilstand i naturlige vann-
forekomster. Det medfører at miljømålene ville bli oppnådd i planperioden. 

  

https://www.vannportalen.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2XE36BUQ2LR7JEK6VP6B6JPID7G
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2.2.2.3 Miljømål for grunnvannsforekomster  
 
Tilstanden til grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes og 
balansen mellom uttak og nydannelse sikres med sikte på at grunnvannsforekomstene skal 
ha god kjemisk tilstand og kvantitativ tilstand. 
 
Fordi det ikke er registrert overvåkingsdata for grunnvann i Vann-Nett er det foreløpig ukjent 
tilstand og kjemiske miljømål for grunnvannsforekomstene. 
 
Referansemålinger av grunnvannsforekomster i Norge (LGN) viser at grunnvannstanden først 
og fremst er betinget av årstidsvariasjoner. Vinterstid er det ved tele i bakken og nedbør som 
snø normalt lavest grunnvannstand, fordi det er liten infiltrasjon og nydannelse av 
grunnvann. Grunnvannstanden stiger så ved snøsmelting og nedbør i form av regn i løpet 
vår- og sommersesongen og er førøvrig betinget av nedbøren som kommer i løpet av de 
periodene av året det ikke er frost i bakken. Variasjonene i grunnvannstand i Norge må sies å 
være svært regelmessige og årstidsbestemte. Det kan ikke vises til noen trender som endrer 
dette i vesentlig grad.  
 
Grunnvannsuttak og annen grunnvannspåvirkning er regulert i vannressursloven. Loven kom 
i 2001, og før dette var påvirkning på grunnvann ikke regulert i norsk lov. Eldre 
grunnvannstiltak kan fortsette som før, og grunneiers vannuttak til husholdning og husdyr er 
unntatt konsesjonsplikt. Konsesjonsplikt utløses dersom et grunnvannstiltak kan være til 
nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. Det ble i 2018 også innført 
meldeplikt for alle grunnvannsuttak over 100 m3/døgn. I vannressursloven § 44 står det at 
tålegrensen til et grunnvannsmagasin ikke må overskrides, og grunnvannstiltak må ikke 
påvirke vannføringen i vassdrag eller føre til økt forurensning av grunnvannet. Det betyr at 
vannressursloven regulerer at grunnvannets kvantitative, og i noen grad kvalitative, tilstand 
ikke skal forringes, i tråd med miljømålet i vannforskriften. 
 
Basert på referansedata for grunnvannstand og informasjon om kjente grunnvannsuttak 
med konsesjon, kan vi derfor legge til grunn at kvantitativ tilstand for grunnvann er god.» 
 
 

2.2.2.4 Miljømål i beskytta områder 
 

Noen områder har en egen beskyttelse på grunn av samfunnets bruk av vannet, som 
drikkevann eller badevann, på grunn av de er særlige følsomme for forurensning av 
næringsstoffer eller fordi det er viktige leveområder i vann for dyr og planter. Drikkevann og 
badevann har egne krav til vannkvalitet, mens det kan være restriksjoner for inngrep og bruk 
i viktige leveområder i vann for planter og dyr. Disse områdene har som regel strengere krav 
som følger av annet regelverk. Her kan du lese mer om drikkevann og badeplasser. 
 
Slike områder har gjerne egne miljømål knyttet til beskyttelsen av området. Disse er blant 
annet knyttet til bakterier i drikke- og badevann eller forvaltningsmål i enkelte 
verneområder. Andelen vannforekomster med beskyttelse og hvordan disse fordeler seg på 
de ulike typene er vist i figurene under. 
 

https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/beskyttede-omrader/
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Figur 2-2 Andel vannforekomster med beskyttelse i vannregionen. 

 

 
Figur 2-3 Andel beskyttede områder fordelt på type i vannregionen. 

 
Du kan lese mer om beskytta områder i vedlegg 1, kapittel 1.10. 
 
 

2.2.2.5 Miljømål i sterkt modifiserte vannforekomster 
 
Miljømålene for økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster er vist i figuren 
under. For flere av de sterkt modifiserte vannforekomstene er det gitt utsatte miljømål. 
Dersom det ikke finnes realistiske miljøforbedrende tiltak kan det settes mindre strenge 
miljømål for vannforekomsten. Der det er moderat, dårlig eller svært dårlig potensial er det 
gitt mindre strenge miljømål. Disse miljømålene anses derfor som oppnådd. 
 
Du kan lese mer om sterkt modifiserte vannforekomster i vedlegg 1, kapittel 1.7. 
 

 
Figur 2-4 Miljømålene for økologisk potensiale for SMVF i vannregionen for denne og kommende planperiode. 
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 Forventet miljøforbedring i denne planperioden 

Forventet miljøforbedring i vannregionen og vannområdene for planperiodene er vist samlet 
i figuren under. Raden med årstallet 2021 viser dagens tilstand. 
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Figur 2-5 Forventet miljøforbedring for vannforekomstene i vannområdene i vannregionen som følge av denne vannforvaltningsplanen. Raden 2021 viser dagens tilstand. 
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 Sammendrag av tiltaksprogrammet 

Det regionale tiltaksprogrammet er et tilhørende dokument til den regionale 
vannforvaltningsplanen. Vannregionmyndigheten har hatt ansvaret for det regionale 
tiltaksprogrammet gjennom prosess og koordinering, mens sektormyndighetene har bidratt 
med faglige innspill og tiltak innenfor sine ansvarsområder. Prosjektledere i vannområdene 
har hatt ansvar for å koordinere arbeidet lokalt og bistå i lokale prosesser. Det viktigste 
formålet til det regionale tiltaksprogrammet er å gi en oversikt over tilstand og utfordringer, 
planlagte tiltak og forventet måloppnåelse, sortert etter påvirkningene på vannmiljøet. 
  
Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest 3 år etter at 
tiltaksprogrammet er vedtatt. Miljømålet for vannforekomstene skal være oppnådd innen 
seks år etter at forvaltningsplanen trer i kraft, hvis det ikke er satt utsatt frist for 
måloppnåelse. 
 
Sektormyndighetene er ansvarlige for å foreslå tiltak innen sine ansvarsområder for at 
miljømålene skal nås. Alle de statlige sektormyndighetene med påvirkning i vannregionen 
har deltatt i planarbeidet og foreslått og registrert tiltak i databasen Vann-Nett. Kommunene 
har deltatt i planarbeidet gjennom samarbeidet i vannområdene. Vannområdekoordinatorer 
har registrert de foreslåtte tiltakene fra kommunene i Vann-Nett. Det har imidlertid vært 
variasjon i hvor aktivt kommunene har deltatt i arbeidet. I flere vannområder har 
kommunene foreslått mange tiltak, mens i andre vannområder har kommunene deltatt i 
liten grad. 
 
De foreslåtte tiltakene skal følges opp av den enkelte sektormyndighet. Tiltaksprogrammet 
danner grunnlag for mer detaljert planlegging fra de enkelte tiltaksansvarlige. Detaljnivået i 
tiltaksprogrammet foregriper ikke den videre saksbehandlingen av tiltakene. 
Saksbehandlingen skal foreta avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper 
ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring tas. Det er et 
kontinuerlig, pågående arbeid i flere sektorer for å redusere egen påvirkning og/eller 
gjennomføre tiltak som gjenoppretter eller opprettholder god miljøtilstand i 
vannforekomstene. 
 
For de tiltakene som er foreslått og registrert i Vann-Nett er det også lagt inn investerings- 
og driftskostnader knyttet til flere tiltak. For mange tiltak er det beregnede sjablongverdier 
som er registrert, men der tiltak allerede er planlagt og saksbehandlet er det registrert reelle 
kostnader. Sektormyndighetene har ikke lagt inn kostnader for alle tiltakene de har foreslått. 
Dette kan bl.a. skyldes at tiltaket ikke er kommet langt nok i planleggingen og at det er flere 
ukjente kostnader knyttet til tiltaket. 

Tiltaksprogram for vannområdene 
I Troms og Finnmark vannregion er det utarbeidet tiltaksprogram for vannområdene. 
Tiltaksprogrammene fra vannområdene fokuserer på kommunale ansvarsområder og skal 
bidra til økt oppfølging, deltakelse og medvirkning på et lokalt nivå. Tiltaksprogram for 
vannområdene er tilgjengelig som vedlegg til det regionale tiltaksprogrammet. 
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Tiltak for å redusere virkningen av forurensningsuhell 
Formålet med å redusere virkningen av forurensningsuhell er å verne om liv, helse, miljø og 
næringsinteresser. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal 
sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense 
virkningen av forurensningen. Kommunene har ansvaret for mindre tilfeller av akutt 
forurensning som skyldes vanlig virksomhet i kommunene. Dette arbeidet er organisert 
gjennom flere interkommunale utvalg mot akutt forurensning. 
 
Beredskapstiltak for å forbygge forurensning i marine farvann 
Kystverket er ansvarlig myndighet når det gjelder akutt forurensning, både på sjøen, på land 
og i vassdrag. I tillegg har etaten ansvaret for statens operative beredskap mot slik 
forurensning, og for å samordne beredskapen – privat, kommunal og statlig – mot akutt 
forurensning i Norge i et nasjonalt system.  
 
Kystverket fører tilsyn med den ansvarliges håndtering av inntrådt akutt forurensning, eller 
situasjoner med fare for slik forurensning, og yter bistand om nødvendig. Kystverket kan 
også, helt eller delvis, overta ansvaret med å bekjempe en akutt forurensning. Slik 
overtakelse kan være særlig aktuelt ved større tilfeller av akutt forurensning som ikke er 
dekket av privat eller kommunal beredskap, så som akutt forurensning som skyldes ulykker 
der større fartøy er involvert, eller akutt forurensning fra skipsvrak. Viktige hjelpemidler for å 
detektere akutt forurensning i norsk sjøterritorium er et spesialutrustet overvåkingsfly og 
kjøp av satellittovervåkingstjenester. 
 

Kostnadsdekning av vanntjenester fra husholdning  
Vann- og avløpsgebyrer er fastsatt i henhold til lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og 
beskrevet i forurensningsforskriften kapittel 16. Retningslinjer for beregning av selvkost er 
gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det legges til grunn at kommunene 
ikke skal subsidiere vann- og avløpsgebyrene, dvs. at graden av selvkost skal være nær 100%, 
men heller ikke overstige kommunens reelle kostnader. SSB lager årlige oversikter over 
graden av selvkost i de forskjellige kommuner. For hele landet har selvkostgraden for 2015-
2018 ligget på 97-98%. 
 
Det betales kun for de finansielle kostnadene som kommunen har ved å rense og bringe 
fram drikkevann og for transportering og rensing av avløpsvann, og ikke for ressurs- og 
miljøkostnader knyttet til uttapping av drikkevann eller restutslipp. En rekke av de store 
avløpsanleggene som Statsforvalteren har myndighet for blir også pålagt overvåking av 
resipient/vannforekomst og mange kommuner bidrar til overvåkning via avløpsavgiftene. 
 

Kostnadsdekning av vanntjenester fra industri  

Det er tiltakshaver/virksomheten selv som betaler for nødvendige miljøtiltak og overvåking 
av egne utslipp. Omtrent 100 av de største industribedriftene som Miljødirektoratet gir 
tillatelse til har samtidig krav om miljøovervåking. Kravet om miljøtiltak og overvåking gis i 
medhold av forurensnings-forskriften (se link over). En del av bedriftene som 
Statsforvalteren har myndighet for har også krav om overvåking av resipient/vannforekomst. 
Det er ikke innført vannprising (avgifter for utslipp) som inkluderer ressurs- og 
miljøkostnader knyttet til uttapping av vann til bruk i industrien eller utslipp fra industrien. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12?q=lov%20om%20kommunale%20vass-%20og
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_5-1#%C2%A716-1
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf
https://www.ssb.no/statbank/table/12218/


46 
 
 

Kostnadsdekning av vanntjenester fra jordbruk   

For plantevernmidler til profesjonell bruk beregnes det en miljøavgift basert på 

plantevernmiddelets helse- og miljøegenskaper. Plantevernmidler med høyere risiko for 

helse og miljø får dermed høyere avgift. 

Forskrifter med miljøkrav og økonomiske virkemidler i form av tilskudd brukes for å fremme 
miljøvennlige driftsmåter bl.a. i form av avbøtende tiltak.  Jordbruksavtalen mellom Staten 
og bondelagene er en del av bondens "lønnsoppgjør". Om lag 40% av midlene under 
Regionalt miljøprogram (RMP) og kommunale miljømidler (SMIL) brukes på tiltak for å 
redusere miljøbelastningen på vannmiljøet fra jordbruket, hovedsakelig for å begrense 
avrenning av næringssalter og partikler. Den delen av jordbruksavtalen som brukes til 
avbøtende vannmiljøtiltak er bøndenes kollektive oppfølging av «forurenser betaler - 
prinsippet". Norge har ikke innført avgifter som inkluderer ressurs- og miljøkostnader 
knyttet til uttapping av vann eller tilførsler av næringssalter og partikler innen jordbruket. 
 

 Oppsummering av tiltaksprogrammet 

Til sammen er det foreslått mer enn 260 tiltak i tiltaksprogrammet. Foreløpige 
investeringskostnader er anslått til over 365 millioner kroner og foreløpige driftskostnader er 
anslått til over 36 millioner kroner. De største investeringskostnadene er knyttet til tiltak 
innen avløp og forurenset sjøbunn/grunn. Det er imidlertid flere pågående tiltak og 
kostnader som sektormyndighetene ikke har registrert i Vann-Nett. De reelle 
investeringskostnadene overstiger derfor det som fremkommer av planen. 

Forskning/kunnskap utgjør om lag en halvparten av tiltakene, etterfulgt av tiltak innen avløp, 
akvakultur og vannkraft.  De øvrige tiltakene er rettet mot miljøgifter, fremmede arter, 
beskyttelse av drikkevann, restaurering av vassdragsinngrep og landbruk (tabell 2-2). 

I enkelte tilfeller kan det være utfordrende for sektormyndighetene å knytte planlagte og 
løpende tiltak opp mot de enkelte tiltaksmulighetene som eksisterer. Flere tiltak vises ikke i 
tabellen og er derfor beskrevet i tekstform i det regionale tiltaksprogrammet for 
vannregionen og de lokale tiltaksprogrammene for vannområdene. I løpet av 
høringsperioden må det gjøres en vurdering om slike tiltak bør legges inn i databasen Vann-
Nett. Dette vil gi en mer helhetlig oversikt. 
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Tabell 2-2 Oversikt over tiltakene med estimering av investerings- og driftskostnader i vannregionen. 
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Figur 2-8 viser antall tiltak fordelt på den sektormyndigheten som har myndighet 
etter relevant lovverk som et tiltak kan knyttet til – dvs. den sektormyndigheten som er 
virkemiddeleier. I Troms og Finnmark vannregion er det Statsforvalteren som 
er virkemiddeleier for flest tiltak. Kommunene er virkemiddeleier for nest flest tiltak.  
 
 

 
Figur 2-6 Antall tiltak i vannregionen fordelt på virkemiddeleier. 

I praksis er det mange tiltak som ikke gjennomføres av virkemiddeleier, men av andre 

utførende virksomheter. Disse virksomhetene har som regel ansvar for gjennomføringen, 

både finansiering, planlegging/prosjektering og utføring av tiltaket. Figur 2-9 og 2-10 viser de 

foreslåtte tiltakene fordelt på hvem som er ansvarlig for å utføre tiltaket. 

 
 

 

Figur 2-7 Antall tiltak fordelt på utførende myndigheter med unntak av kommuner og privatpersoner. 
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Figur 2-8 Antall tiltak som utføres av kommune eller privatperson fordelt på tema. 

 

Grunnleggende tiltak skal gjennomføres i henhold til lovverket. Supplerende tiltak 
gjennomføres hvis grunnleggende tiltak ikke er tilstrekkelige for å nå miljømålene. Det vil si 
at det er målene i vannforskriften som utløser de supplerende tiltakene. I Troms og 
Finnmark vannregion utgjør grunnleggende tiltak om lag 80% av tiltakene (figur 2-11). 
 

 

Figur 2-9 Fordeling mellom grunnleggende og supplerende tiltak i vannregionen. 

 

Måloppnåelse og behov for virkemidler 

Fordi sektormyndighetene er ansvarlige for å foreslå og gjennomføre tiltak er det 
sektormyndighetene som legger premissene for miljømålene og når miljømålene vil oppnås. 
I mange vannforekomster vil miljømålene nås innen 2027 med de tiltakene som er foreslått, 
men det er også flere vannforekomster som har utsatt frist for å nå miljømålene, eller som 
har tilpassede miljømål. Årsakene til dette kan blant annet være at tiltaksgjennomføring er 
kostnadskrevende og må fordeles over tid, eller at det tar lang tid å se effekten av tiltak. For 
enkelte vannforekomster og påvirkningstyper er det derimot utfordrende å vurdere når 
miljømålene kan oppnås. Det skyldes blant annet et usikkert kunnskapsgrunnlag og mangel 
på registrering av tiltak i Vann-Nett. I løpet av høringsperioden er det viktig at ansvarlige 
sektormyndigheter vurdere tiltak innenfor sine ansvarsområder og oppdaterer Vann-Nett. 
Dette vil gi en helhetlig oversikt og mer korrekt vurdering av måloppnåelse på bakgrunn av 
sektormyndighetenes reelle tiltaksmuligheter.  
 

De fleste tiltakene i tiltaksprogrammet kan gjennomføres med eksisterende virkemidler. 
Med virkemidler menes styringsredskaper av juridisk, økonomisk eller administrativ art. Det 
er viktig å påpeke at det trenges nye eller forbedrede virkemidler som har økt fokus innenfor 
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enkelte områder dersom nasjonale føringer og miljømålene i vannforskriften skal nås innen 
2027: 

 Organisering og kunnskapsinnhenting i vannområder og kommuner 

 Avløp 

 Pukkellaks 

 Vannkraft 

 Forurenset sjøbunn  
 
Manglende virkemidler må ikke være en grunn til å ikke igangsette tiltak. Både 
vannregionmyndigheten og sektormyndighetene må gjøre en løpende vurdering av behovet 
for og mulig innføring av nye virkemidler. Det kreves betydelige personressurser og 
økonomiske ressurser for å nå miljømålene, og de generelle økonomiske rammene for 
gjennomføring av vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram bør økes. Alle med ansvar for 
vann må bidra til å nå målene, og ha fokus på tiltaksgjennomføring innen sitt 
ansvarsområde. 
 

 Beskrivelse av klimatilpasning av tiltaksprogrammet   

Klimatilpasning og effektene av klimaendringer er et gjennomgående tema i 
tiltaksprogrammet. Dette spesifikt til de enkelte påvirkningene på vannmiljøet, men også på 
et overordnet nivå. Ved forslag og gjennomføring av miljøtiltak har det i stor grad vært opp 
til den enkelte sektormyndighet og tiltakshaver å vurdere hvordan klimaendringer kan 
påvirke deres ansvarsområde. Viktige momenter som må vurderes er: 
 

 Vurdere hvordan kjente påvirkninger kan forsterkes på grunn av klimaendringer og 
om det på grunnlag av dette er behov for forebyggende tiltak 

 Ta høyde for sannsynlige eller mulige klimaendringer - dette er særlig viktig for 
miljøtiltak som har en lang levetid og/eller stor kostnad  

 Vurdere om tiltaket vil fungere under fremtidig klima (robust) - miljøtiltak som er 
robuste overfor ulike/usikre klimaforhold velges først  

 Vurdere om tiltaket har negative klimavirkninger - tiltak som gir lavest utslipp av 

klimagasser velges først 

Klimaendringene kan både motvirke og forsterke tiltaksarbeidet innen vannforvaltning. 

Klimaendringene kan ha effekt på gjennomføringen av tiltak, og effekten av tiltakene. 

Klimaendringer er en kompleks problemstilling, og det er utfordrende å vurdere hvordan 

dette vil påvirke vannforekomstene, tiltak og fastsatte miljømål. Derimot er det svært viktig 

at sektormyndighetene legger klimaendringene til grunn for sine tiltaksplaner. Flere sektorer 

må ha større fokus på forebyggende og avbøtende tiltak fremover.  

For en del kommuner er det et behov for grundigere kartlegginger og utredning for å 

vurdere behovet for klimatilpasning. Det er også behov for finansiering, ressurser og 

kompetansebygging for at dette kan inkluderes i vannforvaltningsarbeidet på en fullgod 

måte. 
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VEDLEGG 
 

1 Vedlegg: Hvordan står til med vannet?  
 

 Beskrivelse av natur og miljøtilstand  

Informasjonen i dette vedlegget sammen med informasjon om vannforekomstene i Vann-
nett utgjør kunnskapsgrunnlaget for regional vannforvaltningsplan.  
Dette kapittelet gir en oversikt over inndelingen i vannforekomster, vanntyper, økologisk og 
kjemisk miljøtilstand og effekten av menneskeskapte påvirkninger på miljøtilstanden i 
overflate- og grunnvann i vannregionen.  

 
I kunnskapsgrunnlaget til denne planen inngår informasjon om naturlige egenskaper ved 
vannforekomstene i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann og miljøeffekten av 
menneskeskapt påvirkning på økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene. (i 
vannregionene slik dette er beskrevet i vannforskriftens § 15 a) og b).) 

 
Egenskaper ved vannforekomstene er beskrevet ved: 
 

 beliggenhet og avgrensning av elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i vannregionen 

 vanntyper og økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene 

 miljøeffekt av menneskeskapt påvirkning på vannforekomstene 

 klima- og samfunnsmessig utvikling framover og betydning for miljømålene som 
følger av denne planen 
 

Detaljer om inndeling av vannforekomster, vanntyper, miljøtilstand og påvirkning i 
vannregionen finner dere på kart og faktaark i Vann-Nett. 

 
 

 Vannforekomster i vannregionen 

Statsforvalterens miljøvernavdeling har hatt ansvaret for å identifisere karakteristika ved 
vannforekomstene og klassifisere økologisk og kjemisk miljøtilstand basert på tilgjengelige 
data fra overvåking, undersøkelser, modeller, informasjon om påvirkninger og annet. 
Kriteriene for å vurdere karakteristika og miljøtilstand framgår av veileder 1:2018 
Karakterisering og veileder 2:2018 Miljøtilstand i vann. 

 

Vurderingene som er gjort for den enkelte vannforekomst framgår i et interaktivt kart som 
er tilgjengelig i Vann-Nett. I dette kartet kan en zoome inn på den enkelte vannforekomst 
eller se vassdrag, vannområder eller vannregionen som utvalgt område.  
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Kartfestet informasjon om beliggenheten av de enkelte vannforekomstene er tilgjengelig i 
kartverktøyet Vann-Nett. Kartet viser informasjon om vanntyper, økologisk og kjemisk 
tilstand for vannforekomstene og for de enkelte artsgruppene og fysiske-kjemiske og 
hydrologiske forhold).  For grunnvann vises kjemisk og kvantitativ tilstand. 

 Vanntyper 

Naturlige egenskaper ved vannforekomstene er beskrevet som ulike vanntyper som angir 
fysiske og kjemiske karakteristika ved disse. Vannforekomster med samme vanntype har like 
geografiske, fysiske og kjemiske forhold som representerer lignende leveområder og har 
gjerne lignende biologi.  Ved å identifisere vanntypen til en vannforekomst kan en derfor 
anta hvilke biologiske referanseforhold vannforekomsten har. Biologiske forhold i én 
vanntype forventes å skille seg vesentlig fra en annen, og sårbarheten for ulike påvirkninger 
vil også variere mellom ulike vanntyper. For eksempel vil kalkfattige elver og innsjøer være 
mer sårbare for effekten av sur nedbør enn mer kalkrike vanntyper. 
 
Figurene under viser fordeling av vannforekomster i de ulike vanntypekategoriene i Troms 
og Finnmark vannregion.  
 

 
Figur 1-1 Fordeling av vanntyper og egenskaper av innsjøvannforekomster i vannregionen. 
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Figur 1-2 Fordeling av vanntyper og egenskaper av elvevannforekomster i vannregionen. 

 
 

 

Figur 1-3 Fordeling av vanntyper og egenskaper av kystvannforekomster i vannregionen. 

 
Innsjøer og elver 
Innsjøene i vannregionen er jevnt fordelt i fjell og skogsområder. De fleste innsjøene er små 
og middels store og deres vann er kalkfattig med lite mineralsk og organisk innhold. Dette 
gjelder også for vannkvaliteten i elvene. Nedbørsfeltene er i hovedsak små og middels store. 
Egenskapene til innsjøene og elvene gjør at det er rikelig tilgang til drikkevann.  
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Kystvannsforekomster 
Kystvannforekomstene er jevnt fordelt mellom Barentshavet og den nordlige delen av 
Norskehavet. Saltinnholdet av mesteparten av kystvannforekomstene er euhalin, dvs. at 
saltinnholdet er «normalt» for sjøvann. Kystvannforekomstene er preget av fjorder, sund og 
mange øyer. De er dermed stort sett beskyttet for bølgeeksponering. Tidevannsforskjell og 
strømhastighet er moderat. Dette medfører også til en middels oppholdstid, med andre ord 
at vannet i kystvannforekomstene blir byttet moderat gjennom tidevannsstrømmen. 
Sistnevnte bør en være oppmerksom på når en vurdere påvirkning av kystnære 
akvakulturanlegg. 

 Referanseforhold i elver, innsjøer og kystvann 

Miljøtilstanden i vannet er vurdert sammenlignet med hvilke naturlige forhold 
(referanseforhold) som kan forventes i de ulike typene av vann. I kalkfattig og klart vann 
forventes det forskjellig sammensetning og mengde av dyr og planter enn i kalkrike eller mer 
humusrike vann. Oversikt over hvilke vanntyper det er etablert referanseforhold for finnes i 
Veileder 2:2018.  

 
I vannforekomster det ikke er etablert referanseforhold for vil nærliggende vanntyper 
benyttes som referanse for vurdering av miljøtilstand og det vil være større usikkerhet 
knyttet til vurdering av økologisk tilstand. 
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I Troms og Finnmark vannregion er det etablert referanseforhold for vanntypene som 
representerer om lag 97 % av vannforekomstene.Tabell 1-1viser antall vannforekomster 
med vanntyper som det er etablert referanseforhold for og ikke. 
 
Tabell 1-1 Vannforekomster med etablerte referanseforhold i vannregionen. 

 

 Økologisk tilstand  

God økologisk og kjemisk tilstand kjennetegnes ved at struktur, funksjoner og produktivitet i 
økosystemene ikke avviker vesentlig fra intakte økosystemer. Naturfaglig kunnskap og 
kriterier er lagt til grunn for å definere både intakte økosystemer (referanseforhold) og god 
økologisk tilstand. 
 

Økologisk tilstand er dermed et mål på i hvor stor grad tilstanden for 
vannlevende dyr og planter og leveområdene deres (vannkvalitet og fysiske 
og hydrologiske forhold som strømningsforhold, tilgjengelige vandringsveier 
og bunnforhold) er endret som følge av menneskelig aktivitet. Økologisk 
tilstand er inndelt i fem tilstandsklasser som beskriver dette. Gruppene av 
dyr eller planter som er et mål på økologisk tilstand omtales som 
kvalitetselement, f.eks. bunnfauna, vannplanter og fisk.  
 
Undersøkelser og overvåking av vannlevende dyr og planter gir grunnlag for 
å vurdere tilstand for biologiske kvalitetselement som planteplankton, 
vannplanter, bunnlevende dyr og fisk. 
 

 
 

Figur 1-4 Klassifiseringsskala for økologisk tilstand samt fargekoder. 



56 
 
 

 
Målinger av fysisk-kjemiske og hydromorfologiske forhold 
inngår som støtteelement i vurderingen av økologisk 
tilstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Økologisk tilstand i elver, innsjøer og kystvann 

Figur 1-7 gir en oversikt over økologisk tilstand for alle naturlige vannforekomster i Troms og 
Finnmark vannregion. Figuren viser tilstandsklassene fordelt på antall og prosent 
vannforekomster. En stor andel av vannforekomstene i vannregionen har god eller svært 
god økologisk tilstand (92,3%).  
 

 
Figur 1-6 Økologiske tilstand for naturlige vannforekomster i vannregionen. 

 
 

Figur 1-5 Forhold mellom avvik fra naturtilstand og klassifisering av økologisk tilstand. 
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Figur 1-7 Økologisk tilstand for elver, innsjøer og kyst fordelt på antall og prosent av vannforekomster. 

 

 

 
Figur 1-8 Økologisk tilstand for elver, innsjøer og kyst fordelt på lengde/areal og prosent av vannforekomster. 

 
 
Økologisk tilstand i overflatevannforekomstene i vannområdene i vannregionen er vist i 
tabell 1-2 for elver, tabell 1-3for innsjøer og tabell 1-4 for kystvannforekomster. 
 
Tabell 1-2 Oversikt over økologisk tilstand av elver i vannområdene. 
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Tabell 1-3 Oversikt over økologisk tilstand av innsjøer i vannområdene. 

 

 
 
Tabell 1-4 Oversikt over økologisk tilstand av kystvannforekomster i vannområdene. 

 

 
 
Mer detaljert informasjon om miljøtilstand 
Informasjon om økologisk tilstand for den enkelte vannforekomst og for de ulike 
artsgruppene som vannplanter, bunnfauna eller fisk i vannregionen eller vannområdene er 
tilgjengelige i Vann-Nett. 

 

 Kjemisk tilstand  

 
Kjemisk tilstand er et mål på mengden av et utvalg av kjemiske stoffer (prioriterte 
stoffer) som er til stede i vannforekomstene. Kjemisk tilstand bestemmes ved 
tilstedeværelse og konsentrasjoner av miljøgifter som er oppgitt i liste over prioriterte 
stoffer i vannforskriften vedlegg VIII.  
 

Dette er stoffer som er giftige og ofte lite nedbrytbare i det akvatiske miljøet. For å 
oppnå god kjemisk tilstand i vann skal ikke grenseverdier for miljøgiftene overskrides i 
vann, sedimenter eller biota.  

 
 

 

Figur 1-9 Tilstandsklassene for kjemisk tilstand. 
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Figuren under viser kjemisk tilstand i vannforekomstene i vannregionen. Det store antallet 
vannforekomster med ukjent tilstand skyldes at kjemisk tilstand kun klassifiseres i 
vannforekomster der det finnes målte verdier av de prioriterte stoffene, enten i vann, 
sedimenter eller i planter og dyr. Målte verdier finnes gjerne i vannforekomster som er 
påvirket av utslipp av de aktuelle stoffene fra ulike typer av menneskelig aktivitet. 
 
 

 
Figur 1-10 Kjemisk tilstand av vannforekomster i vannregionen. 

 

Det foreligger svært få data for kjemisk tilstand i vannregionen. Kun ved om lag 5% av 
vannforekomstene har det blitt gjennomført kjemiske analyser. Imidlertid viser om lag 
halvparten av disse dårlig kjemisk tilstand. Disse er i all hovedsak knyttet til havne- og/eller 
industriområder som er belastet med tungmetaller og organiske forbindelser. Ved et mindre 
antall vannforekomster er den kjemiske belastningen knyttet til de langtransporterte 
miljøgiftene kvikksølv og bly.  
 
Kjemisk tilstand til overflatevann i vannområdene er vist i tabell 1-5 for elver, tabell 1-6 for 
innsjøer og tabell 1-7 for kystvannforekomster. 
 
Tabell 1-5 Kjemisk tilstand av elver i vannområdene. 
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Tabell 1-6Kjemisk tilstand av innsjøer i vannområdene. 

 
 
 
Tabell 1-7 Kjemisk tilstand av kystvannforekomster i vannområdene. 

 
 
 

Grunnvann 
Målet for grunnvann er god kjemisk og kvantitativ tilstand. Dette innebærer bla. at nivåer av 
prioriterte forurensende stoffer ikke overskrider terskelverdier angitt i Vedlegg IX, at 
tilstanden i grunnvannet ikke medfører at miljømålene i tilknyttede overflateforekomster 
ikke nås samt at uttaket av vann fra grunnvannsforekomster ikke er større enn nydannelsen. 
 
For tiden er det ikke mulig å overføre data fra grunnvannsovervåkning fra vannmiljø til vann-
nett. Dette medfører at det i dag ikke er noen grunnvannsforekomster hvor det er registrert 
kjemisk å kvantitativ tilstand. Dette medfører at det ikke kan genereres noe statistikk eller 
figurer med hensyn på tilstand i grunnvann. Miljødirektoratet jobber med å få på plass 
denne funksjonen, slik at data kan legges inn i vann-nett. Det er forventet at dette er på 
plass ila 1. kvartal 2021. 
 
I 2015 startet Miljødirektoratet sammen med NGU og NIBIO, et prosjekt med formål å 
kartlegge tilstanden i en rekke utvalgte grunnvannslokaliteter. Lokalitetene ble blant de 
antatt mest belastede grunnvannsforekomstene innafor de typiske påvirkningstyper for 
grunnvann (eks industri, grunnforurensing og landbruk). Målet er at denne 
typerepresentative overvåkningen kan brukes representativ for å si noe om tilstanden i 
andre grunnvannsforekomster basert på påvirkningsanalyse.  
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Resultatene av denne overvåkningen viser at de aller fleste grunnvannsforekomster som er 
overvåket har god tilstand. 
 
 

 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) 

Det gjøres egne vurderinger i vannforekomster der samfunnsnyttig aktivitet har endret 
vannføringsmessige og fysiske forhold i så stor grad at god økologisk tilstand ikke kan 
oppnås, uten at det går vesentlig ut over formålet med aktiviteten. Slike vannforekomster 
utpekes av vannregionmyndigheten i samråd med vannregionutvalget som sterkt 
modifiserte vannforekomster (SMVF) dersom kriteriene i vannforskriftens § 5 oppfylles. 
Eksempler på påvirkninger som kan medføre SMVF er kraftutbygging, drikkevann, 
bekkelukking, flomvern o.l. 

 
Status som SMVF og begrunnelsen for dette er vurdert ved oppdatering av regional 
vannforvaltningsplan. 

 

Økologisk potensiale  
Økologisk tilstand er moderat eller dårligere i alle SMVF. For hver SMVF vurderes økologisk 
potensial. Godt økologisk potensial er den tilstanden som kan oppnås i vannforekomsten 
dersom en gjennomfører aktuelle miljøforbedrende tiltak som ikke går vesentlig utover det 
samfunnsnyttige formål som aktiviteten i vannforekomsten tjener. I SMVF med dårligere enn 
godt økologisk potensiale er det dermed fremdeles mulig å forbedre miljøtilstanden som 
følge av miljøforbedrende tiltak eller som følge av gjenstående effekt av allerede 
gjennomførte tiltak. 
 

Økologisk potensial for de sterkt modifiserte vannforekomstene er vist i figuren under. 
 

 
Figur 1-11 Økologisk potensial for SMVF i vannregionen. 
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Figur 1-12 Oversikt over økologisk potensial for elver, innsjøer og kystvannforekomster i antall og prosent. 

 
 

 
Figur 1-13 Oversikt over økologisk potensial for overflatevannforekomster i lengde og areal. 

 
 
Hvilken type samfunnsnyttig aktivitet er til stede i SMVF? 
En oversikt over drivere som gjennom samfunnsnyttig aktivitet påvirker hydrologiske og 
fysiske forhold i vannforekomstene i så stor grad at de utpekes til SMVF er tilgjengelig i 
Vann-Nett. Figur 1-21viser hvilke påvirkninger den samfunnsnyttige aktiviteten medfører i 
Troms og Finnmark vannregion. Vannkraft er hovedårsak til SMVF i vannregion etterfulgt av 
fysisk endring grunnet havneanlegg og dammer, barrierer og sluser for drikkevannsforsyning.  
 

 
 

 
Figur 1-14 Oversikt over påvirkninger som er årsak til SMVF i vannregionen. 
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Av 204 sterkt modifiserte vannforekomster i vannregionen er 190 registrert med ukjent 
kjemisk tilstand, mens seks og åtte er registret med henholdsvis god og dårlig kjemisk 
tilstand 
  
Bakgrunnsnotat om sterkt modifiserte vannforekomster finner du her: 
 

 Avstand mellom dagens potensial og miljømålet 

Rundt 80 % av alle de sterkt modifiserte vannforekomstene har nådd fastsatte miljømål. 
Enten det er mål om godt økologisk potensial (om lag 57 %) eller mindre strenge miljømål 
(om lag 44 %). Konkrete mål for disse vannforekomstene er blant annet å sikre en 
selvproduserende fiskebestand og bedre fiskekvalitet og/eller dominansforhold for utvalgte 
arter. 
 
De resterende 20 % av de sterkt modifiserte vannforekomstene har godt økologisk potensial 
som miljømål. Relevante tiltak for disse vannforekomsten er blant annet uteligging av 
gytegrus, minstevannføring og etablering av terskler. Dette kan resultere i bedre forhold for 
fisk, bunndyr, elvemusling og andre vannlevende organismer slik at miljømålet om godt 
økologisk potensial oppnås. 
 
Hva som regnes som godt økologisk potensial for de enkelte vannforekomsten er ikke godt 
nok kartlagt. For å skaffe mer kunnskap om økologisk potensial og realistiske 
miljøforbedrende tiltak er det forslått kartlegginger i flere vannforekomster som er påvirket 
av vannkraft i kommende planperiode. Dette vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for det 
videre arbeidet og vurdering av måloppnåelsen 
 

 Oppsummering av menneskeskapte påvirkninger 

 Påvirkninger og drivere som har betydning for miljøtilstanden 

Vannforvaltningen har vurdert omfanget av menneskeskapte påvirkninger i regionen og 
hvilken effekt disse har hatt på miljøtilstanden. Påvirkning oppgis i påvirkningstyper som 
beskriver hvordan ulike aktiviteter påvirker miljøtilstanden i vannforekomstene (for 
eksempel punktutslipp eller fysisk endring av vassdrag). 
 
Drivere, i form av menneskelig virksomhet, aktivitet hos ulike sektorer eller andre forhold i 
samfunnet som kan ha betydning for miljøtilstanden (for eksempel: landbruk, industri, 
vannkraft, klimaendringer), er også identifisert. Oversikt over de største driverne i 
vannregionen framgår av figur 1-15. 
 

https://www.vannportalen.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2Q4NQVZ7OZFIVELX76BPUEIAV2P
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Figur 1-15 Drivere som medfører størst påvirkning på vannforekomstene i vannregionen. 

 
 

 Oversikt over påvirkningen i vannregionen 

Figurene under viser påvirkning på elver, innsjøer og kystvann i vannregionen. Påvirkningene 
er oppgitt med informasjon om i hvor stor grad de har negativ effekt på økologisk eller 
kjemisk tilstand i vannet. Påvirkninger med stor eller middels påvirkningsgrad regnes som å 
ha vesentlig effekt på økologisk eller kjemisk tilstand som medfører til forringelse enten til 
god eller dårligere tilstand. 
 
 
 

 
Figur 1-16 Oversikt over påvirkningstyper i elver i vannregionen. 
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Figur 1-17 Oversikt over påvirkningstyper i innsjøer i vannregionen. 

 
 

 
Figur 1-18 Oversikt over påvirkningstyper i kystvannforekomster i vannregionen. 

 

 Sektorvis oversikt over påvirkning 

Sektor vil i mange tilfeller samsvare med driver, men for noen av driverne har en delt inn i 
flere sektorer. For eksempel er sektoren avløpsvann en del av driveren urban utvikling. 
Sammenheng mellom påvirkningstyper, sektor og drivere framgår i denne tabellen. 
 
Påvirkning fra en sektor kan innebære flere typer av påvirkning. For eksempel vil påvirkning 
fra landbruk omfatte både landbruksforurensning og fysiske endringer som kanalisering og 
bekkelukking. 

 
De fem største påvirkningstyper i vannregionen er vannkraft, fiskeri og akvakultur, 
introduserte arter/sykdommer, urban utvikling (tabell 1-8). Dette er basert på antall berørte 
vannforekomster og påvirkningsgrad. De største fem påvirkningene er nærmet beskrevet i 
neste kapittel. Alle de ulike påvirkningstypene er beskrevet i detalj i tiltaksprogrammet. 
 
 

https://vann-nett.no/portal/#/reportgenerator/233/P%C3%A5virkningstype%20med%20overordnet%20p%C3%A5virkningstype%20-%20WISE,%20p%C3%A5virkningsgruppe,%20p%C3%A5virkningsdriver%20og%20sektor
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Tabell 1-8 Påvirkninger med stor og middels grad per sektor i vannområdene. 

 
 

 Påvirkning på vannforekomstene i dag, drivkrefter og utvikling fremover 

De fem største påvirkningstypene i vannregionen er vannkraft, introduserte arter og 
sykdommer, fiskeri og akvakultur, annet eller ukjent og urban utvikling. Dette er basert på 
antall berørte vannforekomster og påvirknings- /alvorlighetsgrad.  
 
De fem største påvirkningstypene i vannregionen er beskrevet under. Alle de ulike 
påvirkningstyper er beskrevet i detalj i tiltaksprogrammet. 
 
Vannkraft 

Vassdragsregulering og vannkraft påvirker mange vannforekomster i Troms og Finnmark 
vannregion. Små og store vannkraftutbygginger kan redusere tilstanden til naturen i og 
rundt vassdraget fordi de fysiske og kjemiske forholdene endres. Dette kan påvirke plante- 
og dyrelivet gjennom redusert vannføring, erosjon i reguleringssonen, endring av 
sedimenttransport, endring i vanntemperatur og redusere eller forhindre 
vandringsmuligheter for fisk. Vannregionen har en del eldre vannkraftanlegg, til dels uten 
vilkår for å ivareta vannmiljøet. 
 

Introduserte arter og sykdommer 
En fremmede art er en art som har blitt spredd utenfor sitt naturlige utbredelsesområde ved 
hjelp av menneskelig aktivitet. Fremmede arter kan utgjøre en trussel mot stedegne arter og 
naturmangfold gjennom predasjon og næringskonkurranse og forårsake store økonomiske 
kostnader. Dette kan i neste omgang påvirke vannkvalitet og ramme mange 
brukerinteresser. 
 
Kongekrabbe er registrert med stor grad av påvirkning i mange kystvannsforekomster. 
Forskning på kongekrabbens effekter på bunnfaunaen har vist at den har en såkalt 
"topdown"-effekt som bidrar til at en rekke organismer på bløtbunn er redusert eller helt 
borte fra områder hvor krabben har oppholdt seg i store mengder over lang tid. Gjeldende 
overvåkingsmetoder er imidlertid ikke innrettet for å fange opp endringer i bunnfauna ved 
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beiting fra kongekrabbe. Det hefter derfor usikkerhet ved klassifisering av økologisk tilstand i 
alle vannforekomster med forekomst av kongekrabbe. 
 
Pukkellaks er en stillehavslaks som er innført fra elver som renner ut i Stillehavet til elver på 
Kolahalvøya. Vitenskapskomiteen for mat og miljø sin rapport vurderer at pukkellaks vil ha 
negative konsekvenser på biologisk mangfold, produktiviteten til laksefisk og akvakultur. Det 
mangler derimot kunnskap om pukkellaksen sin faktiske påvirkning på den atlantiske laksen 
og vannmiljøet generelt. Med bakgrunn i dette er det ikke lagt inn miljøtilstand dårligere enn 
god på grunn av pukkellaks. 
 
Gyrodactylus salaris er en lakseparasitt som setter seg fast på skinnet til yngel av atlantisk 
laks i ferskvann. Flere vassdrag i vannområde Lyngen-Skjervøy er sterkt påvirket etter at 
parasitten ble påvist i Skibotnelva i 1976. Lakseparasitt finnes også naturlig i både Sverige, 
Finland og Russland, og det er stor bekymring for spredning av lakseparasitten til 
vannforekomster i Norge. 
 
Fiskeri og akvakultur 
Den største påvirkningsdriveren innenfor fiskeri og akvakultur er innkryssing av gener fra 
oppdrettslaks i ville laksebestander. Dette kan medføre lavere overlevelse og dårligere 
tilpasning til naturen. Andre typer utslipp fra akvakultur og lakselus er ikke vurdert som en 
påvirkning på vannforekomstene. 
 
Annen eller ukjent 
I Troms og Finnmark vannregion er «Annet eller ukjent» registrert som påvirkningsdriver i 
412 vannforekomster. Påvirkningstype er som regel kjent også om driver er angitt som 
«Annet eller ukjent». Påvirkningsdriver «Annet eller ukjent» er benyttet i tilfeller der andre 
drivere ikke passer, f.eks. når introduksjon av arter har skjedd i annet land, med påfølgende 
spredning til Norge. 
 

Påvirkningstype Antall vannforekomster 

Introduserte arter – Gyrodactylus salaris 26 

Introduserte arter - Pukkellaks 42 

Introduserte arter - Kongekrabbe 200 

Introduserte arter - Ørekyt 3 

Introduserte arter - Uspesifisert 15 

Diffus forurenset sjøbunn 11 

Diffus avrenning fra annen kilde 45 

Punktutslipp fra annen kilde 6 

Menneskelig påvirkning av annen årsak 91 

 
Viktigste påvirkning under denne driveren er introduserte arter. Det er registrert påvirkning 
av introduserte arter i 200 kystvannforekomster (kongekrabbe) og 85 ferskvannsforekomster 
(pukkellaks, Gyrodactylus salaris, ørekyt og uspesifisert). I vannforekomster med registrert 
påvirkning av diffus forurenset sjøbunn, diffus avrenning og punktutslipp gjelder dette ofte 
eldre forurensning som krigsetterlatenskaper og lang tids forurensning av sjøbunn uten noen 
klar kilde. Også påvirkning fra forsvarets aktivitet i dag faller inn under diffus avrenning. 
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Menneskelig påvirkning av annen årsak er i mange tilfeller registrert av tekniske årsaker, og 
kan i hovedsak ses bort fra. 
 
Urban utvikling 
Urban utvikling omfatter flere ulike påvirkningstyper, men er hovedsakelig knyttet til 
punktutslipp fra avfallsplasser, diffus avrenning fra byer og tettsteder (inkludert avløp) og 
fysisk inngrep. 
 
Områder som tidligere er benyttet som kommunale avfallsplasser, brannøvingsplasser og 
deponier kan være kilde til utlekking av miljøgifter, tungmetaller og metaller. Tette flater 
som veg og industriområder kan medføre diffus avrenning av ulike næringsstoffer og 
miljøgifter. Punktutslipp fra kommunale og private avløp med dårlig eller urenset kloakk kan 
medføre økt næringstilførsel og spredning av miljøgifter, plast, bakterier og sykdom. Slike 
stoffer påvirker nærliggende vannforekomster både kjemisk og økologisk. Fysiske inngrep i 
form av utbygging og anleggsvirksomhet fører ofte til at vegetasjonssoner og flomarealer 
innsnevres eller forsvinner, og vassdrag rettes ut eller lukkes. Som følge av dette blir det en 
større tilførsel av partikler og forurensing til vannforekomstene. Dette gir økt erosjon og 
massetransport i vassdragene. Fysiske endringer kan også hindre eller vanskeliggjøre 
vandringsmulighetene for fisk.  
  
Utvikling og satsning på nye næringer 
Framtidig aktivitet og virksomhet kan komme til å påvirke vannforekomstene framover i tid, 
noe som eksempelvis vil kunne ha konsekvenser for hvor og når vi kan nå miljømålene.  
 
Troms Finnmark er et fylke med store naturressurser. Tradisjonelt har fiskenæringen vært 
den største og viktigste næringen i fylket, sammen med reindrift og landbruk. Ny utvikling 
innenfor næringer som energi og mineraler gjør Finnmark attraktiv for kraftutbyggere og 
aktører innen gruvedrift. Med en avklart delelinje i Barentshavet og en ny minerallov er det 
en økt leteaktivitet etter naturressurser både i Barentshavet og på land. Samtidig er det et 
nasjonalt ønske om vekst i havbruksnæringen. Dette er drivkrefter som vil kunne få stor 
innvirkning på den økonomiske, samfunnsmessige og befolkningsmessige utviklingen de 
neste årene, men disse utviklingene kan også påvirke vannforekomstene og ha betydning for 
tilstanden til vannmiljøet. 
 
Gruvedrift  
I områder med tidligere, pågående og planlagt gruvedrift er det et høyt konfliktnivå knyttet 
til om behovet for arbeidsplasser kan forsvare påvirkningene gruvedriften har på 
naturmiljøet. Gruvedrift og deponering skaper konflikt med natur- og miljøverninteressene, 
interesser knyttet til primærnæring, drikkevannsforsyning, og matvaresikkerhet, samt andre 
som kan bli berørt av utslippene. I mineralstrategier for Finnmark er det et prioritert mål at 
mineralressursene i Finnmark skal forvaltes slik at den bidrar til utvikling av en bærekraftig 
og verdiskapende mineralnæring til beste for Finnmarks befolkning, og som kan 
sameksistere med andre viktige næringer i fylket.  
 
Akvakultur  
Vekstpotensial innen havbruk kan medføre en betydelig produksjonsøkning og større 
arealbruk for lokaliteter. Visjonen for oppdrettsnæringen er store og det estimeres et 
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potensial for femdobling av produksjonen av laks og ørret innen 2050, sammenliknet med 
2010. En slik utvikling forutsetter derimot at dagens miljø- og sykdomsutfordringer er løst. I 
nasjonal sammenheng er Troms og Finnmark ansett som det fylket som har størst 
vekstpotensial innen havbruk. Dette kan ha betydning for vannmiljøet i form av økte utslipp i 
nærområdene til anleggene, økt smittefare og rømninger av oppdrettsfisk, og større 
konsentrasjon av lakselus. Fokus på biologisk kontroll og vurdering av samlet belastning blir 
nødvendig. Av annen type akvakultur kan levendelagring av fisk og dyrking eller høsting av 
tare ha betydning for miljøtilstand i kystvannsforekomster.  
 
Sjøtransport frem mot 2030 

I 2014 ble det utarbeidet en Sjøsikkerhetsanalyse på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, 
der det mellom annet ligger inne prognoser for utviklingen i skipstrafikken frem mot 2040. 
Denne rapporten er med på å danne grunnlaget for avgjørelsen omkring forebyggende 
sjøsikkerhet og prioriteringer mellom ulike typer sikkerhetstiltak i ulike geografiske områder. 
Prognosenes viser at det er ventet en vekst i sjøtrafikken i Finnmark, både innen gods-, 
passasjertrafikk og tankskip. Vi ser også en trend der skip langs kysten vår blir større, noe 
som stiller større krav til fremkommelighet og rene farvann. Derfor er noen av de viktigste 
oppgavene for Kystverket fremover å sørge for god og pålitelig navigasjonsveiledning (både 
nymerking og vedlikehold av eksisterende installasjoner), og utdypninger i de viktigste 
skipsledene langs kysten. 
 
Petroleumsvirksomhet 
Fremtidige leteaktivitet og flere olje- og gassfunn på norsk og russisk side i Barentshavet 
bidrar til at det er sterke drivkrefter for en økt industriutvikling innen olje- og gassektoren i 
Troms og Finnmark. Utviklingen bidra til mer skipstrafikk og mer aktiviteter i havnene, som 
vil kunne medføre mer forurensning og flere fysiske inngrep i kystsonen. I tillegg er det fare 
for oljeutslipp og ulykker knyttet til blant annet oljetransport, oljeomlastning og annen 
transport til sjøs. 
 

 Virkningen av klimaendringer på effekten av menneskelig aktivitet 

Kraftigere og hyppigere nedbør vil kunne føre til økt erosjon som kan påvirke tilførsler av 
næringsstoffer og sedimenter til vannforekomster. Dette kan endre de naturlige forholdene 
og medføre nedslamming av fiskens gyte- og oppvekstområder. Til tross for hyppigere 
nedbør, vil klimaendringene også gi økt sannsynlighet for tørke i periode. Økt temperatur, 
nedbør og avrenning kan også medføre dårligere kvalitet på råvannet i drikkevannskilder. 
Høyere vanntemperaturer kan forstyrre artssammensettingen, eksempelvis ved at 
varmekjære fiskearter får en bedre overlevelse enn kaldtvannsarter som røye. Ras, erosjon 
og havnivåstigning kan gi økt utvasking og transport av miljøgifter til vannmiljø fra 
forurensede områder.  
 
Klimaendringene kan både motvirke og forsterke tiltaksarbeidet innen vannforvaltning. Disse 
klimatiske effektene kan gjøre arbeidet mer uforutsigbart og utfordre måloppnåelsen. Hvor 
store konsekvenser blir for vannmiljøet, er blant annet avhengig av hvor godt forberedt 
samfunnet er. 
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Det er svært viktig at sektormyndighetene legger klimaendringene til grunn for sine 
tiltaksplaner:  

 

 Innenfor landbruket kan det bli behov for skjerpede krav til spredning av naturgjødsel 
i vekstsesongen, og bevaring av kantsoner kan bli en viktig faktor for å begrense 
avrenning til nærliggende vann og vassdrag.  

 Økt behov for utbedringer og vedlikehold av renseløsninger og avløpsnettet  

 Økt behov for sikring av drikkevannskilder og utbedringer/vedlikehold av 
renseløsninger og ledningsnett for drikkevann  

 Tette flater gjør at nedbøren kan ikke lenger infiltrere naturlig og renner derfor av på 
overflaten. Økt og hurtig avrenning stiller store krav til kapasiteten på 
overvannssystemene. 

 Økt fokus på opprydding av forurensede områder 
 

Mer detaljert Informasjon om hvordan ulike sektorer kan påvirkes og hvordan de kan 
forberede seg på klimaendringene er tilgjengelig her. 
 

 Oversikt over beskyttede områder 

Dette kapittelet gir en oversikt over beskyttede områder i vannregionen. Et beskyttet 
område er et geografisk avgrenset område underlagt beskyttelse i form av vedtak, forskrifter 
eller retningslinjer i samsvar med § 16 og vedlegg IV og som inngår i registeret opprettet i 
henhold til § 16, jfr. vannforskriften § 3 s).  

 
Beskyttelsen som disse områdene har, er begrunnet i hensynet til helse eller viktige 
naturverdier og går utover den generelle beskyttelsen som miljømålene i vannforskriften gir.  
Et beskyttet område kan ha særlige krav knyttet til hvilke inngrep som det er tillatt å 
gjennomføre der, det kan sette særlige krav til vannkvalitet eller begrense menneskelig 
aktivitet i området. Beskyttelsen framgår av regelverk eller nasjonale retningslinjer knyttet til 
området.  
 
Slike områder har gjerne egne miljømål knyttet til beskyttelsen av området. Disse er blant 
annet knyttet til bakterier i drikke- og badevann eller egne forvaltningsmål i enkelte 
verneområder.  
 
Følgende områder er beskyttet etter vannforskriften: 

 
1. Områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann 
Denne gruppen omfatter vannforekomster utpekt eller tiltenkt utpekt som 
drikkevannskilde etter drikkevannsforskriften, og som er registrert hos Mattilsynet. Les 
mer om drikkevann her. 

 
2. Områder utpekt til beskyttelse av økonomisk betydelig akvatiske arter 
Denne gruppen omfatter nasjonale laksevassdrag- og fjorder opprettet av Stortinget, jfr. 
St.prp. nr. 79 (2001-2002) og St.prp. nr.32 (2006-2007). De nasjonale laksevassdragene 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/beskyttede-omrader/


71 
 
 

og laksefjordene omfatter om lag 3/4 av den norske villaksressurser. Områdene er 
hentet fra Miljødirektoratets lakseregister. 
 
3. Områder utpekt til bading (badeplasser) 
Under denne kategorien skal de viktigste badeplasser som kommunene overvåker med 
hensyn til hygienisk kvalitet inngå. 
 
Kommunehelsetjenesteloven § 1-4 sier at kommunens helsetjeneste til enhver tid skal ha 
oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan påvirke den. 
Kommunenes vurdering av badevannskvaliteten gjøres i dag på grunnlag av 
Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, i vedlegg til Rundskriv IK-21/94 fra Helsetilsynet, 
som delvis bygger på EUs badevannsdirektiv (som førøvrig ikke er tatt inn i EØS-avtalen). 
De krav som stilles til slike vannforekomster (badeplasser) fremgår av vedlegg til 
Rundskrift IK-21/94. Disse vil også danne grunnlaget for miljømålet for slike 
vannforekomster. 

 
4. Områder følsomme for næringsstoffer 
Denne gruppen inneholder områder som er utpekt som følsomme 
gjødselvareforskriftens § 24 og forurensningsforskriften kapittel 11. I tillegg vil det kunne 
omfatte områder som Statsforvalteren har definert som følsomme for næringsstoffer. 
 
5. Områder utpekt til beskyttelse av naturtyper og arter 
Denne gruppen omfatter områder til beskyttelse av habitater som: består av vann, er i 
vann, eller som har arter som lever i vann, og der vedlikehold eller forbedring av vannets 
tilstand er en viktig grunn til beskyttelsen. Gruppen omfatter i første rekke formelt 
vernede områder etter naturvernloven og naturmangfoldloven, utpekt av 
Miljødirektoratet. 
 

Et register over beskyttede områder fins i Vann-Nett der områdene vises som et kartlag. 
Informasjon vil også vises i faktaark for de berørte vannforekomstene. 

 

 

 
Figur 1-19 Andel vannforekomster med beskyttelse i vannregionen. 
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Figur 1-20 Antall beskyttede vannforekomster fordelt på type i vannregionen. 

 
 

 

Figur 1-21 Eksempel på kart i Vann-Nett som viser badeplasser, drikkevann, verneområder og nasjonale laksefjorder. 
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2 Vedlegg: Slik har vi jobbet frem planen 
(revurdering og oppdatering) 

 

 Klimaendringer og klimatilpasning 

"I Norge handler klimaendringene mye om endringer i vann. Det er derfor svært viktig at 
gjennomføringen av arbeidet med vannforvaltning også tar hensyn til at klimaet vårt er i 
endring"  
 
Les mer om dette her: www.klimatilpasning.no 
 
Vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning skal inn i alle faser av arbeidet med 
vannforskriften, både i vurdering av påvirkning, miljømåloppnåelse og i tiltaksarbeidet. Det 
er laget et planhjul som viser hvordan vi skal jobbe med klimaendringer og klimatilpasning i 
arbeidet etter vannforskriften: 
 

 
Figur 2-1 Planhjul for vannforvaltning etter vannforskriften (endret etter Barkved og Hanssen, 2015). 

Klimaendringene vil ha betydning for fremtidig økologisk tilstand i vannforekomstene. 
Vurderingene av utvikling i tilstanden må ta hensyn til dette. Effektene av klimaendringene 
vil kunne forsterke problemene med å nå miljømålene innen gitte frister. Noen 
vannforekomster kan ha fått utsatt frist for å oppnå miljømålet på grunn av effekten av 
klimaendringer. Årsakene kan blant annet være at de naturlige forholdene i 
vannforekomsten endres, at tiltaksgjennomføringen blir mer omfattende eller krevende, 
eller at det tar lenger tid å se effekten av tiltak i vannforekomsten. 
 
Klimaendringene kan både motvirke og forsterke tiltaksarbeidet innen vannforvaltning. De 
kan ha effekt på gjennomføringen av tiltak og på effekten av tiltakene. Det er svært viktig at 
sektormyndighetene legger klimaendringene til grunn for planlegging og gjennomføring av 

http://www.klimatilpasning.no'/
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foreslåtte tiltak i tiltaksprogrammet. Flere sektorer må fortsatt ha et større fokus på 
forebyggende og avbøtende tiltak fremover.  
 
Vassdragene har en viktig funksjon i tilpasningen til et endret klima. For å bevare 
vassdragenes bruks- og verneverdi må de ivaretas i arealplanleggingen. Det er skrevet 
planretningslinjer til vannforvaltningsplanen, slik at vann kan inkluderes på et tidlig stadium i 
kommunenes samfunns- og arealplanlegging. 
 
For mer informasjon se bakgrunnsnotat om klimaendringer og klimatilpasning  
som ligger her. 
 

 Organisering av arbeidet 

Troms og Finnmark fylkeskommune er utpekt som vannregionmyndighet for vannregionen 
jf. vannforskriften § 20. Vannregionmyndighetens ansvar er å utarbeide utkast til regional 
vannforvaltningsplan og regionalt tiltaksprogram i samarbeid med vannregionutvalget jf. 
§§ 25-26. Vannregionmyndigheten har også ansvaret for å koordinere arbeidet med 
gjennomføringen av oppgavene i henhold til fristene definert i vannforskriften, samt å legge 
til rette for en god og oversiktlig planprosess. 
 
Prosessen følger plan- og bygningsloven kapittel 4, 5 og 8, samt særreglene i vannforskriften 
§§ 25-29. Organisering, fremdrift og aktiviteter følger av fastsatt i Planprogram for Troms og 
Finnmark vannregion1516. Fremdrift og frister er imidlertid påvirket og utsatt på grunn av 
koronasituasjonen. Noen aktiviteter er også endret på grunn av dette. 

  
Planarbeidets organisering fremgår av figur 2-2. Fylkestinget i Troms og Finnmark er 
planmyndighet og skal vedta den regionale planen før den oversendes til sentrale 
myndigheter til endelig godkjenning. 

  

                                                           
15 https://www.tffk.no/_f/p1/i24454f2c-e5b7-4d11-ba0f-fd712b35d5d8/planprogram-finnmark-vannregion.PDF  
16 https://www.tffk.no/_f/p1/i2b249358-430c-4565-a30c-ef2aec973e80/planprogram-troms-vannregion.PDF  

https://vgsnfk-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/larekk_nfk_no/EWtveyjHJZ5IiVETxixcsAcBEU6R44s-dKYtRWpLmCmvMw
https://www.tffk.no/_f/p1/i24454f2c-e5b7-4d11-ba0f-fd712b35d5d8/planprogram-finnmark-vannregion.PDF
https://www.tffk.no/_f/p1/i2b249358-430c-4565-a30c-ef2aec973e80/planprogram-troms-vannregion.PDF
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  Figur 2-2 Organisering av arbeidet i Troms og Finnmark vannregion. 
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Vannregionutvalget (VRU) 
Vannforskriften § 22 forutsetter at det etableres et vannregionutvalg (VRU) sammensatt av 
representanter for vannregionmyndigheten og øvrige fylkeskommuner, statsforvalteren, 
samt andre berørte sektormyndigheter og kommuner. Vannregionutvalget er det ansvarlige 
organet og en viktig arena for regional samordning, og sikrer samarbeid mellom berørte 
sektormyndigheter. For Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion ble det 
opprettet et felles Vannregionutvalg. Utvalgets medlemsinstitusjoner fremgår av tabellen 
nedenfor. Institusjonene har oppnevnt navngitte representanter og vararepresentanter. 
 
Tabell 2-1 Medlemsinstitusjoner av felles VRU for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion. 

Institusjon  

Troms og Finnmark fylkeskommune, utvalgets leder og sekretariat 

Fiskeridirektoratet region nord 

Kystverket 

Mattilsynet region nord 

Norges vassdrags- og energidirektoratet 

Statens Vegvesen Region Nord  

Troms og Finnmark fylkeskommune, avdeling for samferdsel  

Troms og Finnmark fylkeskommune, avdeling kultur og levekår  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (byttet navn fra Fylkesmannen til 
statsforvalteren 1.januar 2021) 

Miljødirektoratet 

Vannområdeutvalg Troms nord (Balsfjord-Karlsøy, Lyngen Skjervøy, Nordreisa-
Kvænangen) 

Vannområdeutvalg Sør-/Midt-Troms (Harstad-Salangen, Senja, Bardu-Målselv) 

Vannområdeutvalg Midt-Finnmark (Laksevassdraget/Porsangerfjorden, 
Laksefjorden/Nordkinnhalvøya og Måsøy/Magerøya  

Vannområdeutvalg Varangerhalvøya og Indre Varangerfjord 

Vannområdeutvalg Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland 

Vannområdeutvalg Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya 

Vannområdeutvalg Neiden og Pasvik 

Vannområdeutvalg Tana 

 

Oversikt over møtereferater fra VRU for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk 
vannregion finnes på https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-
finnmark/moter-og-referater/. 
 
Det miljøfaglige arbeidet  
Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved Miljøavdelingen har hovedansvar for å klassifisere 
og karakterisere vannforekomstene ut ifra tilgjengelig kunnskap og faglig vurdering. 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/moter-og-referater/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/moter-og-referater/
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Statsforvalteren har hatt i oppgave å involvere kommuner og sektormyndigheter i dette 
arbeidet. 
 
Andre aktører  
Kommuner og sektormyndigheter har et spesielt ansvar i gjennomføringen av arbeidet med 
å bringe inn kunnskap om miljøtilstanden i vannforekomstene, vurdere miljøtilstanden og 
utrede forslag til tiltak og premisser for fastsettelse av miljømål for vann. Dette i tråd med 
vannforskriftens § 22 annet ledd. Fastsatt planprogram utdyper kommunenes, 
fylkeskommunenes, statsforvalterens og sektormyndighetenes roller og oppgaver i 
planarbeidet (se kapittel 6 i planprogrammet).  
 
Organiseringen på lokalt nivå  
På vannområdenivå har arbeidet vært organisert gjennom vannområdeutvalg. I den tidligere 
Troms vannregion er det etablert to vannområdeutvalg som hvert av dem omfatter av tre 
vannområder. Vannområdeutvalg Troms nord (Lyngen-Skjervøy, Nordreisa-Kvænangen og 
Balsfjord-Karlsøy) og Vannområdeutvalg Sør-/Midt-Troms (Senja, Bardu-Målselv og Harstad-
Salangen). Vannområdenes viktigste funksjon har vært å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for 
den regionale vannforvaltningsplanen slik som å delta i arbeidet med karakterisering, 
utarbeide hovedutfordringer for vannområdet, utarbeide lokale tiltaksprogrammer og følge 
opp kommunene i vannområdene. Imidlertid har det ikke kommet innspill til tiltak fra 
vannområdene i Sør-/Midt-Troms fordi stillingen til vannområdekoordinator har ikke vært 
besatt våren 2020. 

 

Bortsett fra vannområdene i Sør-/Midt-Troms og Sørøya, Seiland, Kvaløya med innland har 
alle vannområdene hatt en lokal interkommunal vannområdekoordinator (VOK) som har 
bidratt til å koordinere dette arbeidet. Koordinatoren har vært ansatt i en vertskommune 
som har hatt arbeidsgiveransvar for disse.  
 
For flere av vannområdene er det etablert referansegrupper for å sikre medvirkning og 
dialog på et lokalt nivå. 
 

 Temaer og utredninger i planarbeidet 

Temaer og utredninger i planarbeidet ble skissert i planprogrammet. Nedenfor følger en 
redegjørelse for hvordan vi har fulgt opp temaene. 
 

 Styrke kunnskapsgrunnlaget 

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er en kontinuerlig prosess. Kunnskap og data om 
vannforekomstene samles i Vann-Nett. Styrking av kunnskapsgrunnlaget skjer først og 
fremst gjennom overvåking av vannforekomstene, men også gjennom kartlegging, 
utredninger og prosjekter. Statsforvalteren har ansvar for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget 
i Vann-Nett, men er avhengig av at aktørene som har eller får ny kunnskap formidler dette til 
Statsforvalteren. Alle overvåkingsdata skal legges inn i databasen Vannmiljø. Annen 
informasjon formidles skriftlig eller gjennom dialog og møter. I planarbeidet har det både 
vært sendt brev om dette, og det har vært møter i flere sammenhenger. 
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 Oppdatering av miljømål, unntak og tiltak 

Sektormyndighetene legger premissene for miljømålene, siden det er de som er ansvarlige 
for å gjennomføre tiltak innen eget sektorlovverk. I denne planperioden har 
sektormyndighetene hatt ansvar for å legge inn tiltak i Vann-Nett der det er påvirkninger 
innen deres sektor. For påvirkninger der kommunene er sektormyndighet har 
vannområdekoordinator sørget for registrering av tiltak i Vann-Nett etter dialog med 
kommunene i vannområdet. 
 
I denne prosessen ble det arrangert temamøter for å diskutere miljømål, unntak og tiltak for 
utvalgte utfordringer i vannregionen. Utfordringer med stor påvirkningsgrad og der hvor det 
kan være behov for tiltak fra flere ansvarlige sektormyndigheter ble prioritert. På 
temamøtene deltok sektormyndigheter, vannområdekoordinatorer, regulanter og 
interesseorganisasjoner. Utover temamøtene har det vært dialog og mer konkrete 
samarbeidsmøter med vannområdene og de enkelte sektormyndighetene, særlig i 
forbindelse med tiltaksprogrammet. 
 

 Kostnadsanalyse og nyttebeskrivelser 

Miljødirektoratet har i samarbeid med øvrige sektormyndigheter skrevet en 
eksempelsamling med kostnadsoverslag for tiltak innen ulike sektorer. Det er oppfordret til 
at denne brukes av sektormyndighetene når de skal legge inn forslag til tiltak i Vann-Nett. 
Der planleggingen av tiltak har kommet så langt at de reelle kostnadene er kjent, skal disse 
legges inn i Vann-Nett. 
 
Miljødirektoratet har også utarbeidet en tabell med nyttebeskrivelser ved gjennomføring av 
tiltak. Denne er lagt til grunn for slike beskrivelser i planarbeidet. 
 

 Klimaendringer, klimatilpasning og flom 

Klimatilpasning og effektene av klimaendringer er et gjennomgående tema. Dette spesifikt til 
de enkelte påvirkningene på vannmiljøet, men også på et overordnet nivå. Ved forslag og 
gjennomføring av tiltak har det i stor grad vært opp til den enkelte sektormyndighet og 
tiltakshaver å vurdere hvordan klimaendringer kan påvirke deres ansvarsområde. Viktige 
momenter som må vurderes er: 
 

 Vurdere hvordan kjente påvirkninger kan forsterkes på grunn av klimaendringer og 
om det på grunnlag av dette er behov for forebyggende tiltak 

 Ta høyde for sannsynlige eller mulige klimaendringer - dette er særlig viktig for 
miljøtiltak som har en lang levetid og/eller stor kostnad  

 Vurdere om tiltaket vil fungere under fremtidig klima (robust) - miljøtiltak som er 
robuste overfor ulike/usikre klimaforhold velges først  

 Vurdere om tiltaket har negative klimavirkninger - tiltak som gir lavest utslipp av 

klimagasser velges først 

Klimaendringer er derimot en kompleks problemstilling, og det er utfordrende å vurdere 

hvordan dette vil påvirke vannforekomstene, tiltak og de fastsatte miljømålene. For en del 

kommuner er det et behov for grundigere kartlegginger og utredning for å vurdere behovet 
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for klimatilpasning. Det er også behov for finansiering, ressurser og kompetansebygging for 

at dette kan inkluderes i vannforvaltningsarbeidet på en fullgod måte. 

Vassdragene har en viktig funksjon i tilpasningen til et endret klima. For å bevare 

vassdragenes bruks- og verneverdi må de ivaretas i arealplanleggingen. Det er skrevet 

planretningslinjer til vannforvaltningsplanen, slik at vann vil inkluderes på et tidlig stadium i 

kommunenes samfunns- og arealplanlegging. Regionale planretningslinjer er tilgjengelig i 

vedlegg 7. 

I det videre arbeidet blir det viktig å bruke de etablerte nettverkene for å dele erfaringer og 

heve kunnskapen om hvordan klimaendringer kan utfordre vannforvaltningen. 

 

 Drikkevann og badeplasser 

Mattilsynet har i samarbeid med Miljødirektoratet bedt kommunene om å registrere 
hensynssoner eller andre klausuleringer for drikkevann, slik at disse kan registreres som 
beskyttet område i Vann-Nett. Miljødirektoratet har også bedt kommunene om å sende inn 
oversikt over viktige badeplasser, slik at disse kan registreres i Vann-Nett. Dette er i 
varierende grad fulgt opp av kommunene, men mange drikkevann og badeplasser er nå 
registrert i Vann-Nett som beskyttet område. Dette følges opp i planarbeidet fremover.  
 

 Plastforurensning 

I planprogrammet ble det signalisert at Miljødirektoratet i løpet av 2019 skulle foreslå 
hvordan plastforurensning kunne inkluderes i arbeidet med regional vannforvaltningsplan 
med tilhørende tiltaksprogram.  
 

Vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for 2022-2027  
Det ble lagt til rette for å legge inn tiltak mot plast i Vann-Nett KTM99; MTXXX Tiltak mot 
plastforsøpling og MTYYY Tiltak mot mikroplast. Begge tiltakene er knyttet til påvirkningen 
"Forsøpling eller ulovlig søppeltipper". Tiltakene legges inn både som forbedrende tiltak og 
forebyggende (beskyttende) tiltak.  
 
For å øke kunnskapsgrunnlaget om plastforurensning fikk SALT i oppdrag fra Troms og 
Finnmark fylkeskommune å lage en rapport for Troms og Finnmark vannregion som skulle 
inneholde følgende: 
 

 Drivkrefter, kilder og forekomst av plastforurensning i vannregionen 

 Beskrive kjente opprydningsaksjoner, kartleggingsarbeid og informasjons- og 
holdningskampanjer i vannregionen 

 Synliggjøre og beskrive relevante tiltak mot plastforurensning i vannregionen 
 
I denne prosessen har det vært dialog mellom vannregionmyndigheten, SALT, 
vannområdekoordinatorer/kommune, statsforvalteren og interessegrupper som FNF og 
Naturvernforbundet. 
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Under gis det en kort oppsummering av rapporten, men rapporten er også tilgjengelig som 
vedlegg 8. 
 

Drivkrefter, kilder og forekomst om plastforurensning i vannregionen 
Det er en rekke virksomheter og aktiviteter står for plastforurensing som for eksempel: 
fiskeri, sjøfart, husholdninger, industri, samferdsel, vei– og konstruksjonsarbeid, reise- og 
friluftsliv og andre landbaserte aktiviteter. Når avfallet føres til havet og ender opp 
som marin forsøpling, kan spredningen bli betydelig. Særlig avfall som flyter kan 
transporteres med havstrømmene over store avstander og finnes igjen langt fra kilden. Data 
om distribusjon og konsentrasjon av plastforurensing i Troms og Finnmark vannregion er 
begrenset, men det er en tendens at det er mer søppel lenger ute i fjorden og i områder som 
er eksponert til storhavet. 
 
De ulike drivkreftene og kildene til plastforurensning i Troms og Finnmark vannregion er 
nærmere beskrevet i rapporten. 
 
Tiltak mot plastforurensning 
I inneværende planperiode har det vært utført en rekke tiltak på plastforsøpling. Det foregår 
et mangfold av opprydningsaksjoner, informasjons- og holdningskampanjer og andre tiltak i 
forhold til å minske plastforurensingen (primært marint) i vannregionen. En oversikt over 
alle kjente pågående, gjennomførte og planlagte tiltak i vannregionen er vedlagt i rapporten. 
 
Eksempler på gjennomførte og planlagte tiltak mot plastforurensning er nærmere beskrevet 
i kapittel 15 i tiltaksprogrammet.  
 
Videre arbeid med plast i vannforvaltningsarbeidet 
Vi har i dag ikke kvalitetselementer knytta til plast, det er altså ikke egne måter å måle plast 
på i dag. Det vil ta tid å avgjøre om og på hvilken måte plast skal tas inn i arbeidet med 
vanndirektivet. 
 
Miljødirektoratet vil utarbeide anbefalinger om hvilke kvalitetselement tiltakene mot plast 
skal knyttes til. Tiltakene mot plast og hvordan disse registreres i Vann-Nett vil 
endres/oppdateres i tråd med økt kunnskap og i samarbeid med relevante sektorer.  
 
Vannregionmyndigheten vil fortsette med å sette fokus på problemstillinger knyttet til 
plastforurensing, herunder tilskuddsordninger som inkluderer for eksempel rydding av 
plastsøppel. 
 

 Hovedutfordringer – hvordan har vi jobbet og prioritert? 

Arbeidet med hovedutfordringene i vannregionen er et av trinnene som gir mulighet for 
medvirkning i planprosessen fram mot oppdaterte plandokumenter. Utarbeidelsen av 
dokumentet ble brukt til å skape bred medvirkning, deltakelse og forankring av arbeidet med 
utfordringer i god tid før revidering av forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. En felles 
forståelse av hva som er de viktigste utfordringene gir et godt grunnlag for videre samarbeid 
og prioriteringene som må gjøres i arbeidet med å oppdatere forvaltningsplanen og 
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tiltaksprogrammet. Hovedutfordringene i vannregionen gir en oversikt over hva som er de 
viktigste menneskeskapte påvirkningene i regionen. Hovedutfordringene er beskrevet i 
vedlegg 1, kapittel 1.9. 
 
Hovedutfordringene har vært grunnlag for hvilke møter som er gjennomført i planarbeidet. 
Disse møtene har vært viktige for å diskutere påvirkningene og hvilke tiltak som er 
nødvendige for å nå miljømålene. Miljømål og evt. unntak fra miljømålet har også vært 
diskutert. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget, dialogen med sektormyndigheter og andre, 
og innholdet i Vann-Nett er viktige grunnlag for planarbeidet og utarbeidelsen av 
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet.  
 
Det er ikke gjort prioriteringer mellom de forskjellige hovedutfordringene. Hver enkelt sektor 
er ansvarlig for å gjennomføre tiltak innen sine ansvarsområder, og prioriteringer må i 
hovedsak gjøres innenfor sektoren. 
 
Sektormyndighetene har hatt ansvar for å legge inn foreslåtte tiltak i Vann-Nett. Det skal 
legges inn forbedrende tiltak på alle påvirkninger som har middels eller større grad av 
påvirkning. Deretter må tiltakene prioriteres i tid dersom det ikke er kapasitet, ressurser 
eller kunnskap til å gjennomføre alle nødvendige tiltak i gjeldende planperiode. På enkelte 
påvirkningstyper og vannforekomster mangler det registrerte tiltak i Vann-Nett. 
Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet inneholder derfor ikke tilstrekkelig med tiltak for å 
nå alle miljømålene. 
 

Manglende virkemidler 

Med virkemidler menes styringsredskaper av juridisk, økonomisk eller administrativ art som 
er nødvendig for å utløse og gjennomføre tiltak. Det kreves betydelige personressurser og 
økonomiske ressurser for å nå miljømålene, og de generelle økonomiske rammene for 
gjennomføring av vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram bør økes.  
 
Organisering og kunnskapsinnhenting i vannområder og kommuner  
Som vannregionmyndighet mottar fylkeskommunen statlige tilskuddsmidler for å sikre god 
organisering og kunnskapsinnhenting i vannområdene. Dette virkemiddelet er særlig viktig 
for å etablere og videreføre samfinansiering med kommunene om koordinatorer i 
vannområdene. Kommunen har en svært viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet som 
sektormyndighet og lokal medvirkningsaktør. Det er viktig at tilskuddsordningene 
opprettholdes eller økes slik at kompetansen som er bygget opp hos koordinatorene og 
kommunene kan sikres i et lengre perspektiv. Dette vil skape større forutsigbarhet og 
kontinuitet. 
 
Det kan også være behov for en ordning der kommuner og vannområder kan søke midler for 
å drive målrettet kartlegging og veiledning i områder med stor påvirkning. 
 
Avløp 
Virkemidlene innen avløp anses som tilstrekkelig for å få gjennomført tiltak. Kommunene har 
virkemidler til å pålegge tilfredsstillende rensing fra spredt avløp, samt anledning til å ta 
gebyr slik at tiltak innen kommunalt avløp kan finansieres. Selv om avløpstiltak i 
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utgangspunktet skal være basert på selvkost ved at brukere betaler, er det en utfordring for 
mange kommuner at det er mangel på økonomi og ressurser til å prioritere større prosjekter. 
 
De nasjonale føringene for oppdateringene av vannforvaltningsplane er ambisiøse når det 
kommer til måloppnåelse for avløp, og det bør derfor vurderes om det skal settes inn 
økonomiske virkemidler som hjelper kommunene i gang.  
 
Pukkellaks 
Det er behov for betydelige økonomiske ressurser til forskning og bekjempelsestiltak mot 
pukkellaks i kommende planperiode.  
 
Kunnskapene om pukkellaksens virkninger på atlantisk laks er mangelfulle og omdiskuterte - 
også etter at risikovurderingen fra VKM ble offentliggjort. Dette medfører usikkerhet i valg 
av virkemidler, og varierende grad av motivasjon hos frivillige til å legge ned den innsatsen 
som kreves for å holde gytebestanden av pukkellaks på et lavest mulig nivå i den enkelte elv. 
Utfiskingstiltakene er tidkrevende og kostnadskrevende. Det mest effektive tiltaket er å 
sperre av elvene med fiskefeller. Dette krever kontinuerlig tilsyn og manuell sortering av 
pukkelaks fra stedegne arter som skal slippes skånsomt videre. Dersom tiltakene skal 
opprettholdes og eventuelt økes i omfang, så vil frivillige lag og foreninger fortsatt måtte 
spille en viktig rolle med både lokalkunnskap og personell. Det finnes ingen alternativer som 
kan oppfylle det mannskapsbehovet som er nødvendig for å gjennomføre effektiv utfisking 
over 1-2 måneder i et stort antall elver samtidig. Den viktigste perioden for oppvandring 
sammenfaller med fellesferien. Det må påregnes en forventning om tilskudd fra staten for å 
dekke utgifter, og til en viss grad også lønn.     
 
Vannkraft 
Mange eldre vannkraftkonsesjoner mangler eller har svært begrensede 
naturforvaltningsvilkår. For å sikre tilstrekkelig kunnskap om reguleringseffekter, flaskehalser 
og å kunne gi pålegg om nødvendige avbøtende tiltak, må dagens standardvilkår innføres i 
alle konsesjoner. I mange eldre konsesjoner vil en fortsatt være forhindret å gjennomføre en 
kunnskapsbasert forvaltning med målrettede tiltak dersom disse ikke får moderne 
naturforvaltningsvilkår i kommende plan. 
 
Statsforvalteren og Miljødirektoratet er myndighet til å følge opp standardvilkår for 
naturforvaltning i konsesjoner hvor disse er gjeldende. 
 
NVE har ikke hjemmel for å innhente kunnskap om tiltak som er forslått for innkalling etter 
vannressursloven § 66. Før dette virkemiddelet kan tas i bruk, må det foreligge tilstrekkelig 
kunnskap til å vurdere om det er vesentlige miljøulemper ved tiltaket. 
 
Forurenset sjøbunn 
Hovedprinsippet i arbeidet med forurenset sjøbunn er at det er forurenser som skal betale 
for sin forurensning. Det kan gis pålegg om undersøkelser og opprydding i medhold av 
forurensningsforskriften. Det vil derimot være tilfeller hvor den ansvarlige ikke kan 
identifiseres, ikke lenger eksisterer eller ikke er betalingsdyktig. 
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Svært mange havne- og kystvannsforekomster i Troms og Finnmark vannregion oppnår ikke 

miljømål på grunn av dårlig kjemisk tilstand. Økt fokus på tilskuddsordninger og prioritering 

gjennom handlingsplaner vil være viktige virkemidler for måloppnåelsen for kjemisk 

miljøtilstand i forurenset sjøbunn. Spesielt bør det prioriteres å se på områder med kjente 

punktutslipp som båtslipp, industri, gruvedrift og havneområder.  

 

 Medvirkning og deltakelse 

I høringsperioden av planprogram og hovedutfordringer ble det arrangerte regionale og 
lokale høringsmøter. På bakgrunn av hovedutfordringene og innspill i høringsperioden ble 
det arrangert felles temamøter for de største og mer komplekse påvirkningene i regionen: 
 

 Konferanse om drikkevann, avløp og folkehelse 

 Temamøte vannkraft 

 Temamøte akvakultur 

 Temamøte fremmede arter (inkludert Gyrodactylus salaris)  

 Temamøte maritim infrastruktur og forurenset havn  

 Temamøte og kurs om landbruk og avløp  

 Temamøte vandringshinder  

 Rapport om plastforurensning 
 
Deltagere bestod blant annet av vannregionmyndigheten, fylkeskommunen, 
vannområdekoordinatorer, kommuner, statsforvalteren, statlige sektormyndigheter og 
interesseorganisasjoner. Det har også blitt arrangerte mer konkrete samarbeidsmøter 
mellom vannregionmyndigheten og sektormyndigheter om ulike påvirkningstyper. Møtene 
har vært viktige for å få en felles oppfatning av påvirkninger på vannforekomstene, dialog 
om nødvendige tiltak for å nå miljømålene, og evt. behov for unntak fra miljømålet.   
 
Tidspress i planprosessen grunnet sammenslåing av fylkene og koronasituasjonen har 
medført redusert medvirkning fra interessegrupper underveis i arbeidet. Det har medført at 
den planlagte scenariokonferansen og andre fysiske samlinger er blitt utsatt. 
Medvirkningsaktiviteter er nærmere beskrevet i vedlegg 9. 
 
Medvirkning og deltakelse i høring av vannforvaltningsplan 2022-2027 
I løpet av høringsperioden legges det opp til høringsmøter på regionalt og lokalt nivå. 
Regionale høringsmøter arrangeres av vannregionmyndigheten i samarbeid med 
medlemmer i vannregionutvalget. Lokale høringsmøter arrangeres av 
vannområdekoordinatorer i samarbeid med vannregionmyndigheten. 
 
Nærmere informasjon om hvordan høringsinnspill skal følges opp er beskrevet i vedlegg 9. 
 



84 
 
 

3 Vedlegg: Dette vil planen bety for miljø 
og samfunn (konsekvensutredning) 

 
Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 for Troms og Finnmark vannregion 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert at de oppdaterte 
vannforvaltningsplanene skal inneholde en konsekvensutredning (KU) på et overordnet nivå. 
Forskrift om konsekvensutredninger sier at "… for regionale planer kan 
konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen kan få på et 
overordnet nivå". 
Konsekvensutredningen skal gi en overordnet framstilling av hva vannforvaltningsplanen vil 
bety for miljø og samfunn med vekt på vannmiljøet, og for de viktigste sektorene som bruker 
og påvirker vann.  
Konsekvensutredningen skal i størst mulig grad baseres på vurderinger som uansett gjøres i 
arbeidet med oppdateringen av vannforvaltningsplanene, slik at det i minst mulig grad 
igangsettes parallelle eller tilleggsvurderinger. 
Konsekvensutredningen skal ikke omfatte detaljerte kost-nyttevurderinger i 
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Konkret og detaljert vurdering av 
konsekvenser for miljø og samfunn ved de foreslåtte tiltakene vil komme i forbindelse med 
sektormyndighetenes påfølgende saksbehandling og gjennomføring av det enkelte tiltak. 
 
Innhold 

3.1 Vannforvaltningsplanens formål og innhold 

3.2 Nåværende miljøtilstand i vannforekomstene 

3.3 Vannregionens hovedutfordringer og påvirkninger 

3.4 Miljømål for vannforekomstene 

3.5 Konsekvensutredningens alternativer 

3.6 Vannforvaltningsplanens virkninger på miljø og samfunn 

3.7 Tiltak for å unngå negativ miljøeffekt av vannforvaltningsplanen 

3.8 Planlagt overvåking av vannforvaltningsplanens virkninger  

3.9 Vannforvaltningsplanens betydning for sektorer med vesentlige påvirkninger på 
vannmiljøet i vannregionen 

3.10 Sammendrag av konsekvensutredningen 

3.11 Sektormyndighetenes vurdering av tre alternative for miljømål og måloppnåelse 

3.1 Vannforvaltningsplanens formål og innhold 
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Formålet med den regionale vannforvaltningsplanen er å gi en enkel og oversiktlig 
framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i 
et langsiktig perspektiv. Vannforvaltningsplanen er et viktig verktøy for å oppfylle 
vannforskriftens mål om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og 
vannressursene våre. Dette skal skje gjennom en helhetlig vannforvaltning fra fjell til fjord, 
på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og med god medvirkning fra allmenne interesser. 

Vannforvaltningsplanen gir en beskrivelse av hvordan det står til med vannet vårt, hvilke 
miljømål som skal nås og hvilke tiltak som må til for å nå målene. Den er et 
oversiktsdokument på vannregionnivå, og oppsummerer kunnskap om tilstanden i 
vannforekomstene, tilgjengelige overvåkingsdata der det foreligger, analyse av aktuelle 
tiltak, deltagelse fra berørte sektormyndigheter og virksomheter, og involvering av berørte 
interesseorganisasjoner, bransjer og befolkningen for øvrig. 

Det er utarbeidet regionale planer og fylkeskommunale strategier innenfor en rekke 
områder i vannregionen, herunder klima, folkehelse, friluftsliv, kulturminner og samferdsel. 
Flere av de regionale planene kan direkte eller indirekte ha betydning for 
vannforvaltningsplanen og annet arbeid etter vannforskriften.  
 

3.2 Nåværende miljøtilstand i vannforekomstene 
Som følge av regionreformen ble Finnmark vannregion og Troms vannregion slått sammen til 
en felles vannregion fra 01.01.2020. Den nye Troms og Finnmark vannregion har en 
utbredelse på om lag 81.000 km2.Vannregionen består hovedsakelig av Troms og Finnmark 
fylke, men deler også mindre nedbørsfelt med Sverige og Finland. Vannet er dominerende i 
landskapet i Troms og Finnmark fylke. I den nasjonale databasen Vann-nett er det registrert 
810 innsjøer, 3459 elver, deler av elver og bekkefelt og 402 kystvannsforekomster. Over 90% 
av de naturlige vannforekomstene er i svært god eller god økologisk tilstand. Av sterkt 
modifiserte vannforekomster har mer enn 60% i svært god eller god økologisk potensial. 
Imidlertid er nesten 95% av vannforekomstene ikke kartlagt for kjemisk tilstand, dog kan det 
antas at bortsett fra kjente forurensete vannforekomster de aller fleste vannforekomstene 
er i en svært godt eller god kjemisk tilstand. 
Vedlegg 1 av vannforvaltningsplanen gir en mer omfattende beskrivelse av 
vannforekomstenes miljøtilstand i vannregionen. 
 

3.3 Vannregionens hovedutfordringer og påvirkninger 
Sett hele vannregionen i ett så påvirker vannkraft, introduserte arter/sykdommer, 
fiskeri/akvakultur og urban utvikling i stor og middels grad negativt på kvaliteten av 
vannforekomstene. Imidlertid er det stor forskjell mellom vannområdene. I vannområdene i 
den tidligere Troms vannregionen er vannkraft den dominerende påvirkningsfaktoren, mens 
i tidligere Finnmark vannregion introduserte arter/sykdommer og vannkraft har den største 
påvirkningen på vannkvaliteten. Tabell 2 i tiltaksprogrammet gir en nærmere oversikt. 
Hovedutfordringene og påvirkningene i vannregionen er også beskrevet kapittel 2 i 
vannforvaltningsplanen. 
 

3.4 Miljømål for vannforekomstene 
Miljømålene i vannforskriften fastslår at tilstanden i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann 
skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes. Det overordnede målet er at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand for overflatevann, og 
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minst god kvantitativ og kjemisk tilstand for grunnvann. I utgangspunktet skal miljømålene 
nås før utgangen av 2027. Måloppnåelsen kan utsettes til 2033 hvis vesentlige kostnader, 
tekniske årsaker eller naturgitte forhold gjør det vanskelig å nå målene innen fristen. I 
særlige tilfeller der samfunnsnyttig aktivitet gjør at det er umulig eller uforholdsmessig 
kostnadskrevende å nå miljømålene, kan det settes mindre strenge miljømål. 
Sektormyndighetene er ansvarlige for å gjennomføre tiltak for at miljømålene nås. De er 
dermed premissgivere for arbeidet med å oppdatere miljømålene i planarbeidet, og det har 
vært samarbeid med sektormyndighetene om miljømålfastsettelsen. I planarbeidet er det 
lagt til grunn at ambisiøse miljømål skal opprettholdes. Samtidig skal miljømålene være 
realistiske, og flere vannforekomster har fått utsatt frist til 2033. Årsaken til dette kan være 
ressursbegrensninger mht. kostnader eller kapasitet, slik at alle nødvendige tiltak ikke kan 
gjennomføres samtidig og tidsnok til at miljømålet nås innen fristen. Det kan også være 
naturgitte forhold som gjør at det tar lang tid å se effekt av tiltak, eller at det er behov for 
mer kunnskap før riktig tiltak kan identifiseres og gjennomføres. I noen få vannforekomster 
er det satt mindre strenge miljømål. I disse er det umulig eller uforholdsmessig 
kostnadskrevende å nå miljømålene. 
Se vannforvaltningsplanens kap. 2.2 og vedlegg 6 for mer informasjon om miljømålene. 
 

3.5 Konsekvensutredningens alternativer 
Det er tre alternativer som skal vurderes i konsekvensutredningen: 
Alternativ 0 (business as usual): Dagens miljøtilstand og forventet videre utvikling dersom 
det ikke gjennomføres nye tiltak eller miljøforbedringer ut over dagens nivå. (Forventet 
effekt av pågående negative trender og klimaendringer fram mot 2027 må vurderes inn). 
Alternativ 1 (maksimum): Oppfylle alle vannforskriftens miljømål i 2027, uten budsjett- eller 
kapasitetsmessige begrensninger, og uten bruk av unntak etter vannforskriftens § 9 (utsatt 
frist) og § 10 (mindre strenge miljømål). Dette passer godt inn med vannforskriftens 
framgangsmåte, der man først skal foreslå alle nødvendige tiltak for å tette gapet mellom 
dagens tilstand og miljømålet, før vurdering av bruk av unntak. 
Alternativ 2 (realistisk): Unntak (§9 og § 10) brukes der tiltak ikke kan gjennomføres innen 
fristen av tekniske årsaker, fordi de er uforholdsmessig kostnadskrevende, eller når det er 
slike naturforhold at forbedring innen fristen ikke er mulig. Alternativet omfatter altså kun 
prioriterte, gjennomførbare og kostnadseffektive tiltak for perioden 2022-2027. 
 
Formålet med konsekvensutredningen er å vurdere virkningene av vannforvaltningsplanen 
dersom den gjennomføres sammenlignet med om den ikke gjennomføres. Det forventes 
betydelige miljøkonsekvenser om planen gjennomføres eller ikke, og de ulike alternativene 
skal belyse hva som kan forventes. Både miljømålene og foreslåtte tiltak i tiltaksprogrammet 
er grunnlag for vurderingene. De tre alternativene vil ha ulike konsekvenser for hvilke 
virkemidler og tiltak det er behov for, og dette har igjen konsekvenser for sektorene som har 
ansvar for å gjennomføre tiltak. 
De sentrale sektormyndighetene i vannregionen har gitt bidrag til konsekvensutredningen På 
de områdene hvor de har sektoransvar. På noen områder er ansvaret fordelt på flere 
myndigheter. Her har flere myndigheter gitt sine bidrag. Kommunene er sektormyndighet 
for avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging. Imidlertid har 
det ikke kommet direkte bidrag fra kommunene til KU. Det forventes at det kommer innspill 
til KU fra kommunene i løpet av høringsperioden. Det er brukt tidligere dokumenter og 
informasjon, samt ekspertkunnskap og erfaringer i vurderingene. 
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Vurderingene i konsekvensutredningen legger mest vekt på alternativ 2, det realistiske 
alternativet. 
 
3.6 Vannforvaltningsplanens virkninger på miljø og samfunn 
For mange av temaene som omtales i konsekvensutredningen finnes det lovverk som i 
utgangspunktet skal ivareta natur og miljø. Det finnes sektorlovverk som skal følges opp av 
myndighetene uavhengig av vannforvaltningsplanene, og tiltak knyttet til mange av 
påvirkningene på vann skal uansett gjennomføres (grunnleggende tiltak). 
Vannforvaltningsplanene og vedtatte miljømål setter imidlertid et større fokus og krav til 
vurdering av vannmiljøet i alle saker. I mange tilfeller fører dette til andre prioriteringer og 
raskere gjennomføring av tiltak enn det ellers ville vært. For noen typer påvirkning er det 
også nødvendig med ekstra tiltak for å nå vannmiljømålene (supplerende tiltak). 
 
Naturmangfold, fauna og flora 

Alternativ 0 (business as usual) 
Viktigheten av ivaretakelse og etablering av kantvegetasjon langs vassdrag bli undervurdert i 
noen områder. Manglende kantvegetasjon både øker tilførselen av næringsstoffer og 
partikler fra arealene rundt vassdraget og forringer livsmiljøet i vannet, som igjen fører til 
redusert naturmangfold. 

Avrenning av næringssalter og organisk stoff kan forverre miljøtilstanden i noen 
vannforekomster ved at vannforekomster «gror igjen» eller ved at bunnen til 
vannforekomstene tildekkes av organisk materiale. Dette vil ødelegge gyte- og 
oppvekstområder for fisk og bunndyr og føre til at naturmangfoldet blir vesentlig svekket. 
Miljøforbedrende tiltak i vassdrag påvirket av vannkraft vil gjennomføres i færre vassdrag, og 
det tar lang tid å forbedre naturmangfoldet i vassdrag uten tiltak. 

Lokalt engasjement, muligheter for finansiering og frivillige tiltakshavere vil ofte være viktig 
for at fysiske forhold og vandrings- og spredningsveier for fisk skal bli gjenopprettet i 
vassdrag. I flere vannforekomster vil naturmangfoldet forbli svekket. Fisken får ikke bedre 
vandringsmuligheter, og det blir tilgang til færre gyteområder. 

Det kan bli mindre oppmerksomhet rundt spredningen av fremmede arter i vann, og 
påvirkningen kan øke. Dette vil endre den naturlige artssammensetningen og forringe 
naturmangfoldet. 

Vannmiljømålene blir i varierende grad vurdert eller tatt hensyn til i plansaker, og i mange 
områder fortsetter nedbyggingen av vassdragsnære arealer og områder i strandsonen. Dette 
får påfølgende negativ konsekvens for vannmiljø og naturmangfold. 

Alternativ 1 (maksimum) 
Den positive utviklingen for vannmiljøet og naturmangfoldet forsterkes og går raskere. 

Alternativ 2 (realistisk) 
Tiltakene for å beskytte og forbedre vannmiljøet vil samtidig øke naturmangfoldet og ta vare 
på truede arter. Kantsoner og buffersoner mot vassdrag skaper nye leveområder og bidrar til 
økt biologisk mangfold. 
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En forbedring av tilstanden i eutrofe vannforekomster vil føre til økt siktedyp og bedre 
oksygenforhold nær bunnen. Oppblomstringen av blågrønnalger avtar, og fiskebestanden 
blir mer balansert. 

Naturmangfoldet får bedre vilkår i flere vassdrag påvirka av vannkraft. 
Restaurering av fysiske inngrep i vassdrag vil forbedre vandringsmuligheter og leveområder 
for fisk og andre vannlevende organismer, og gjenopprette fiskens naturlige 
reproduksjonsområder. 
 
Nasjonale og internasjonale miljømål 

Alternativ 0 (business as usual) 
Dersom den oppdaterte vannforvaltningsplanen ikke gjennomføres kan det føre til at 
enkelte nasjonale og internasjonale miljømål ikke nås, eller at måloppnåelsen forsinkes. 

Alternativ 1 (maksimum) 
Gjennomføringen av den oppdaterte vannforvaltningsplanen vil bare ha positive 
konsekvenser for nasjonale og internasjonale miljømål, og bidrar til dette i større grad enn 
om planen ikke gjennomføres. 

Alternativ 2 (realistisk) 
Gjennomføringen av mesteparten av den oppdaterte vannforvaltningsplanen vil føre de 
fleste nasjonale og internasjonale miljømål nås. Målene som ikke blir nådd må bli fulgt opp i 
neste planperiode. 
 
Økosystemtjenester 

Alternativ 0 (business as usual) 
Økosystemtjenester er alt det vi mennesker og våre samfunn får fra naturen. 
Økosystemtjenestene bidrar til eller forbedrer vår velferd og våre livsvilkår, både økonomisk 
og sosialt. Økosystemtjenestene avhenger av intakte og velfungerende økosystem. Forsinket 
eller manglende forbedring av vannmiljøet vil i mange tilfeller ha en negative konsekvenser 
for menneskenes velferd og levekår. 

Alternativ 1 (maksimum) og Alternativ 2 (realistisk) 
Den oppdaterte vannforvaltningsplanen vil, gjennom forbedret vannmiljø, styrke naturens 
evne til å ivareta eller forbedre økosystemtjenester. Dette vil ha positive økonomiske og 
samfunnsmessige konsekvenser i form av lavere kostnad forbundet med å produsere 
drikkevann, bedre badevannskvalitet og kvalitet for jordvanning, økt kvalitet som 
rekreasjonsområde, bedre fritidsfiske m.fl. 
 
Befolkning, folkehelse og materielle verdier 

Alternativ 0 (business as usual) 
Sikker rensing av drikkevann og god avløpshåndtering vil stadig bli viktigere for å unngå at 
mikroorganismer som bakterier forurenser drikkevannskildene og badevannet, eller 
ødelegger opplevelsesverdien av vann i nærmiljøet. Befolkningsvekst og klimaendringer med 
mer ekstremvær gir økt fare for forurensning av drikkevannskildene, og økt risiko for 
dårligere grunnvannskvalitet på grunn av blant annet mikroorganismer. Dersom 
vannforvaltningsplanen ikke gjennomføres kan det føre til dårligere beskyttelse av 
drikkevannskildene, noe som vil kreve mer omfattende rensing av drikkevannet. 
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Oppgradering og utbedring av kommunalt avløpsnett kan ta lenger tid, og i mange områder 
vil det ikke skje en oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Den nødvendige 
oppgraderingen vil ikke skje raskt nok i forhold til klimaendringene. Kommunenes oppfølging 
av forurensningsforskriften, vannforskriften og annet aktuelt regelverk vil prioriteres ulikt i 
kommunene, med tanke på ambisjonsnivå og tid, og synergieffektene både på løsningsvalg 
og vassdrag kan bli redusert. Påvirkningen fra avløpsvann kan øke på grunn av økt nedbør og 
styrtregn. Lokalt kan mennesker og husdyr bli syke av tarmbakterier og forurenset vann. 
Særlig utsatt er private drikkevannsbrønner. 

Store nedbørsmengder på kort tid kan føre til skader på bygninger, infrastruktur som vei og 
dyrket jord. Over tid kan samfunnets kostnader for å utbedre slike skader bli høyere enn 
kostnadene ved å gjennomføre tiltak og føringer i vannforvaltningsplanen, som bidrar til 
flomdemping og andre måter å redusere skadevirkninger av vannet. 
Det ofte er dyrere å gjenopprette (restaurere) tapte natur- og bruksverdier enn å ivareta 
eksisterende verdier. Det er derfor ofte ikke lønnsomt å utsette en gjennomføring av tiltak 
for å oppnå god tilstand i vannmiljøet. 

Alternativ 1 (maksimum) og Alternativ 2 (realistisk) 
Tiltakene for å beskytte og forbedre vannmiljøet vil stort sett ha positive konsekvenser for 
befolkningen. Det vil bli flere vannforekomster som når god tilstand, og antall 
rekreasjonsområder med godt vannmiljø øker. Fritidsaktiviteter som bading, fiske, båtliv og 
friluftsliv er viktige for et godt liv og bidrar til god folkehelse.  

Økt gjennomføringstakt for tiltakene for å utbedre avløpsnett og avløpsrenseanlegg og 
oppgraderingen av avløpsanlegg i spredt bebyggelse kan ha en negativ økonomisk 
konsekvens for innbyggerne siden vann- og avløp finansieres etter selvkost-prinsippet. 
Gjennomføring av alle tiltakene kan også ha administrative konsekvenser for kommunene 
som å sikre/kontrollere etterlevelse av avløpsregelverket. Verdien av rent og trygt 
drikkevann og badevann, samt rekreasjonsverdien som følger av rent vann, vil balansere 
denne negative konsekvensen for de fleste innbyggerne. 

God tilstand i vannforekomstene kan føre til økt verdi på eiendom med nærhet til vann. 

Den oppdaterte vannforvaltningsplanen vil ha konsekvenser for kommunenes samfunns- og 
arealplanlegging ved at vann må inkluderes på et tidlig stadium i planprosessene. 
Arealplanleggingen må vektlegge beskyttelse av vannet, og dette vil stille større krav til 
bruken av arealene. Dette kan kreve mer ressurser og høyere kompetanse i mange 
kommuner. 

God tilstand i vannmiljøet vil i mange områder være en forutsetning for lokal verdiskaping og 
næringsutvikling. Gjennomføring av vannforvaltningsplanen kan dermed bidra til økt 
økonomisk gevinst for grunneiere og lokalsamfunn. Samtidig kan det ha en negativ 
økonomisk konsekvens for noen bedrifter, som kan få økte kostnader til overvåking og tiltak 
for å redusere belastningen på resipienten. 
 
Jord, luft, vann og klima 

Alternativ 0 (business as usual) 
Redusert gjennomføring av tiltak for å unngå erosjon av jordbruksarealer vil føre til tap av 
jord og tilføring av næringsstoffer til vann. Dette kan ha negative konsekvenser for 
jordstruktur og kvaliteten på dyrket mark, med påfølgende fare for avlingsreduksjoner. 
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En manglende gjennomføring av vannforvaltningsplanen vil sannsynligvis ikke ha noen 
konsekvenser for klimaendringer, men det kan få en negativ virkning på gjennomføringen av 
klimatilpassede tiltak og hensynet til vannmiljøet. 

Alternativ 1 (maksimum) 
Det mest ambisiøse alternativet kan føre til redusert vannkraftproduksjon. Det kan ha en 
negativ konsekvens når det gjelder fornybar energi og bidraget til reduserte 
klimagassutslipp. Utover dette anses ikke den oppdaterte vannforvaltningsplanen å ha noen 
negative konsekvenser for klima. Gjennomføring av tiltakene vil også bidra til mer robuste 
økosystemer som er bedre rustet til å takle fremtidens klimaendringer. 

Alternativ 2 (realistisk) 
Økt nedbør fører til at rennende vann trenger mer plass i landskapet. Lokal 
overvannshåndtering og flomdempende tiltak er viktige for å holde vannet tilbake i 
terrenget. Flere av tiltakene i den oppdaterte vannforvaltningsplanen er også nyttige for å 
håndtere risikoen for oversvømmelse og deres ødeleggelse av infrastruktur. 
 
Beredskap og ulykkesrisiko 

Alternativ 0 (business as usual) 
En manglende gjennomføring av den oppdaterte vannforvaltningsplanen kan få en 
konsekvens for samfunnssikkerheten når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder og 
drikkevannsbrønner. Se for øvrig ovenfor. 
Klimaendringene med økt nedbør og hyppigere episoder med styrtregn fører til økt risiko for 
flom, ras og oversvømmelser, og i kystområdene øker risikoen for skader og ulykker ved 
havnivåstigning. Ulykker som følge av endret klima kan føre til akutt forurensing og utslipp til 
vann. Risikoen for forurensning og utslipp til vann kan øke dersom vannforvaltningsplanen 
ikke gjennomføres. 

Flomvern og sikringstiltak som ikke samtidig ivaretar vannmiljøet kan medføre dårlig tilstand 
i vannet. 

Alternativ 1 (maksimum) 
Reguleringsmagasinene i vannkraftanlegg spiller en viktig rolle innen flomhåndtering. 
Reguleringsmagasinene kan få en mindre effekt i håndteringen av flom og dette kan ha en 
negativ konsekvens for beredskapen. 

Alternativ 2 (realistisk) 
Tiltakene i den oppdaterte vannforvaltningsplanen vil i hovedsak ikke ha negative 
konsekvenser for beredskap og ulykkesrisiko. De vil i mange tilfeller ha en positiv effekt, 
blant annet ved beskyttelse av drikkevannskilder og drikkevannsbrønner og at restaurerte 
vassdrag og naturbaserte løsninger er skadereduserende og øker sikkerheten. Tiltakene i 
vannforvaltningsplanen vil også bidra til redusert forurensning og færre utslipp.  

Ved gjennomføring av tiltak for å øke flomvern og ved sikringstiltak er det samtidig viktig å 
ivareta vannmiljøet. 
 
Kulturminner og landskap 

Tilfredsstillende vannføring er viktig for å ivareta flere av disse kulturminnene, og for funn- 
og bevaringsforholdene av arkeologiske kulturminner. Ved endringer i vannstand og evt. 
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økologisk tilstand kan det ikke utelukkes at bevaringsforholdene endres til en negativ 
retning. 

Alternativ 0 (business as usual) 
Vannet er en viktig del av kulturlandskapet og kulturmiljøet. Vassdrag og innsjøer med 
naturlig kantvegetasjon bidrar positivt til kulturlandskapet. Redusert gjennomføring av 
restaureringstiltak og beplantning i og ved vassdrag kan ha en negativ konsekvens for 
landskapet. 

For noen kulturminner i nærheten av vannforekomster kan det positivt hvis tiltak i 
vannforvaltningsplanen for å forbedre vannføring i vannforekomstene ikke gjennomføres. 
f.eks. dersom dammer og andre barrierer fjernes for å gjenopprette fiskevandring, noe som 
vil ødelegge kulturminner. 

Alternativ 1 (maksimum) og Alternativ 2 (realistisk) 
Tiltakene i den oppdaterte vannforvaltningsplanen vil i hovedsak være positive for 
landskapet, ved at naturlige vassdrag med kantvegetasjon ivaretas og restaureres. For 
kulturminnene kan tiltakene ha både positiv og negativ effekt. De foreslåtte tiltakene kan 
være nødvendige for at kulturminner skal få tilstrekkelig vannføring, eller tiltakene i den 
oppdaterte vannforvaltningsplanen kan skade kulturminner dersom f.eks. vandringshindre 
for fisk skal utbedres. 
 
Samisk natur- og kulturgrunnlag 

Samisk kultur og levekår er nært knyttet til natur og vassdrag. Grunnlaget for å bevare og 
utvikle den samisk kulturen er intakt natur samt intakte naturlige vannforekomster. 

Alternativ 0 (business as usual) 
Forsinket eller manglende forbedring av vannmiljøet kan ha negativ konsekvens for samisk 
natur- og kulturgrunnlag. 

Alternativ 1 (maksimum) og Alternativ 2 (realistisk) 
Restaurering av vannforekomster for å forbedre det samiske natur- og kulturgrunnlag kan ha 
økonomiske konsekvenser. Imidlertid er intakt natur og vassdrag viktig for det samiske kultur 
og levekår. Tiltak for å beskytte og forbedre vannmiljøet vil bare ha positiv effekt på det 
samiske natur- og kulturgrunnlaget. Disse må avveies mot de totale samfunnsmessige 
kostnadene. 
 
3.7 Tiltak for å unngå negativ miljøeffekt av vannforvaltningsplanen 
Vannforvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram er miljøplaner med formål å 
beskytte, forbedre og gjenopprette god tilstand i vannet. Det er liten grunn til å tro at 
vannforvaltningsplanen vil ha vesentlige negative miljøeffekter. 
 
3.8 Planlagt overvåking av vannforvaltningsplanens virkninger 
Det gjennomføres overvåking i flere vannforekomster i vannregionen, både i ferskvann og 
kystvann. Overvåkingen skal følge miljøtilstandens utvikling, og hvilken effekt påvirkninger 
og gjennomføring av tiltak har på miljøtilstanden. 
Se vannforvaltningsplanens kap. 1.3 og særlig vedlegg 4 for mer informasjon om dette. 
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3.9 Vannforvaltningsplanens betydning for sektorer med vesentlige påvirkninger på 
vannmiljøet i vannregionen 

Dette kapittelet beskriver hva gjennomføringen av den oppdaterte vannforvaltningsplanen 
vil bety for de sektorene som har de mest vesentlige påvirkningene på vannmiljøet i 
vannregionen, og som må gjennomføre de mest omfattende miljøtiltakene. Se 
vannforvaltningsplanens kapittel 2.1 for mer informasjon om de mest vesentlige 
påvirkningene i Troms og Finnmark vannregion. Beskrivelser av faktagrunnlaget for tiltakene 
finnes i tiltaksprogrammet. 
 
Dette kapittelet er en sammenstilling av bidrag fra de ansvarlige sektormyndighetene som 
beskriver hva gjennomføringen av den oppdaterte vannforvaltningsplanen vil bety for de 
respektive sektorene. En mer detaljert beskrivelse av sektormyndighetenes vurdering av de 
tre alternativene finnes som eget vedlegg til KU. 
 
Vannkraft 

Påvirkning på vannmiljøet gjennom vannkraftutbygging ble vurdert av Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet. Alternativ 0 (business as usual) betyr at man tar 
utgangspunkt i etablerte verdikriterier for prioritering av bestander/vassdrag. 
Miljøforbedrende tiltak vurderes i forbindelse med konsesjonsrevisjoner. Ved bruk av 
Alternativ 0 vil man ikke oppnå alle miljømålene. 

Gjennomføring av Alternativ 1 krever store ressurser til oppfølging av alle foreslåtte tiltak og 
gjennomføring av pålegg om undersøkelser. Dette inkluderer også innføring av standard 
naturforvaltningsvilkår gjennom revisjon, innkalling (§66), omgjøring (§ 28) eller generell 
forskrift/lovendring. Alternativ 1 vil medføre store krafttap som står i misforhold til 
samfunnsnytten. 

Vassdrags- og miljømyndighetene prioriterer hvilke vassdrag som skal følges opp i 
planperioden ut fra fastsatte miljømål i vannforvaltningsplanene, sammenholdt med 
etablerte verdikriterier. Eventuelle krafttap veies opp mot kraftproduksjon og 
forsyningssikkerhet. Det tas hensyn på nasjonale føringer for vannkraft. Basert på 
prioriteringslisten vil dette alternativet føre til at miljømål i vassdrag med store miljøverdier 
blir nådd, mens tiltak i vannforekomster med mindre miljøverdi vil bli utsatt til neste 
planperiode. Vassdrags- og miljømyndighetene anser dette alternativet som mest realistisk 
(Alternativ 2). 
 
Andre vannuttak – herunder drikkevann, settefiskanlegg m.fl. 

Gjennomføring av Alternativ 0 vil bety at oppfølging av foreslåtte tiltak og gjennomføring av 
pålegg gjøres bare i liten grad eller ikke. Miljømålene vil i disse tilfelle ikke nås. 

Alternativ 1 vil innebære at det settes av tilstrekkelige ressurser og kapasitet hos 
sektormyndighetene til å følge opp alle tiltak og gjennomføre pålegg i inneværende 
planperiode. Dette vil kreve at forvaltningens kapasitet må styrkes betydelig. 

Det mest realistiske alternativet (Alternativ 2) krever at det lages en prioritert liste over 
vannforekomster. Sektormyndigheter går i dialog med konsesjonærene. Tiltak blir fulgt opp i 
større grad, men vil fortsatt være begrenset pga. manglende hjemmelsgrunnlag og 
begrensede ressurser. 
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Fysisk påvirkning og forurensing fra samferdsel - vandrings- og spredningsveier i vassdrag 

Vurderingen er gjennomført av Statsforvalteren for Troms og Finnmark og Statens vegvesen. 
Imidlertid mangler det vurderingen fra fylkeskommunens avdeling for samferdsel. Det 
forventes at denne vurderingen ikke skiller seg særlig fra de andre vurderingene og vil bli 
innspilt i høringsperioden. 

Ved bruk av Alternativ 0 vil vegeierne foreta de fleste av utbedringene som er lagt inn i 
tiltaksplanen etter en årlig prioritering opp mot andre miljøtiltak langs veg. Det er uvisst hvor 
mange som blir utbedret. 

Alternativ 1 innebærer at samtlige kartlagte fiskevandringshindre i vannregionen utbedres 
uten kost/nytte vurderinger. Alternativet vil være uforholdsmessig kostbart for vegeier og 
samfunnet. 

Alternativ 2 innebærer utbedring av de fleste gjenstående vandringshindre i kommende 
planperioden. Tiltak som er meget kostbare og/eller kompliserte kan bli utsatt grunnet 
økonomi og/eller for teknisk kompliserte løsninger. Rutiner for å unngå nye vandringshindre 
innføres hos alle vegeiere. De fleste miljømål vil bli oppnådd i planperioden. 
 
Fysisk påvirkning og forurensing fra samferdsel - veg og urbane områder 

Saltning av veiene er ikke tatt med i vurderingen siden dette ikke ansees å være en 
påvirkning som trenger tiltak i Troms og Finnmark vannregion. 
 
Med økende urbanisering og økt trafikk i tettbygde områder, vil eksisterende vegnett gi økt 
forurensning til nærliggende vassdrag. Det kan bli forsterket av hyppigere styrtregn og økt 
nedbør. Ved Alternativ 0 vil kun nye veganlegg få oppsamling av overvann med tilhørende 
rensing ut fra en behovsvurdering og krav i vegnormaler. 

Ved Alternativ 1 skal alle betydelige punktutslipp av overvann vurderes for rensetiltak. 
Lokale renseløsninger for de viktigste stoffene vil bli utviklet eller vannet vil bli ledet til 
robuste resipienter. Tunneler uten oppsamling og rensing av tunnelvaskevann, vil få en 
rehabilitering der bygging av slike anlegg inngår. Slike tiltak er ressurskrevende. 

Alternativ 2 skiller seg ikke så mye fra Alternativ 1. Her kan imidlertid bare noen utvalgte 
områder utover dagens strekninger som har rensetiltak, få rensing eller bortledning til mer 
robust resipient der det er teknisk og økonomisk mulig med tiltak. 

Ved omfattende utbedring eller ny utbygging, vil det bli stilt strengere krav til rensing der det 
er oppsamling av overvann. Infiltrasjon i sideterrenget er fortsatt en gyldig rensemetode 
utenom tettbygd strøk. Miljømålene til mange vannforekomster vil bli oppnådd. 
Kommunene og fylkeskommunen har ansvar for tiltak rettet mot kommunale og 
fylkeskommunale veier. Imidlertid mangler denne KU vurderingen fra kommunene og 
fylkeskommunen som gjelder forurensing fra veiene. 
 
Avløp 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn med store avløpsanlegg, og benytter hjemmel i 
forurensningsforskriften kapittel 14 for pålegg om overvåking og nødvendige 
oppgraderinger. Kommunene har en sentral rolle siden de har myndighet for mindre 
avløpsanlegg etter forurensningsforskriften kapittel 13. Imidlertid mangler denne KU 
vurderingen fra kommunene. 
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Alternativene 0, 1 og 2 skiller seg lite fra hverandre. 

Alternativ 1 kunne innebære en lov-/forskriftsendring. Ved å gi statsforvalteren myndighet 
etter kapittel 13 som hittil ligger hos kommunene, får en samlet kontroll over utslipp i byer 
og tettsteder. Dette fordrer at det også overføres nødvendige ressurser. 

Ved anvendelse av Alternativ 2 beholder kommunene myndighet for mindre avløpsanlegg 
etter forurensingsforskriftens kapittel 13. Ansvaret for tiltak til oppnåelsen av miljømålene 
ligger hos kommunene og statsforvalterembete. 
 
Landbruk - næringssalter og jorderosjon 

Overgjødsling fører til avrenning av næringssalter og bidrar i noen områder i vannregionen til 
en forringelse av vannmiljøet. Kommunene har myndighet til å utarbeide lokale forskrifter 
for bruk av gjødsel. Det foreligger ikke en vurdering til denne KU fra kommunene. En slik 
vurdering vil bli inkludert i den endelige versjonen av dokumentet. Imidlertid vurderer 
statsforvalteren i Troms og Finnmark de tre alternativene som følgende. 

Ved Alternativ 0 har statsforvalteren har i noen grad tilpasset økonomiske miljøvirkemidlene 
til tiltak. Statsforvalteren kan også i begrenset omfang bidra med veiledning av kommunene. 
Imidlertid vil miljømål i enkelte vannforekomster med avrenning fra landbruk ikke bli nådd. 

Ved anvendelse av Alternativ 1 vil statsforvalteren ha i stor grad tilpasset miljøvirkemidlene 
slik at lokale og regionale myndigheter kan påvirke gårdbrukerne til å gjødsle mindre og 
riktigere. Dette vil bidra til å nå miljømål i vannforekomster påvirket av jordbruk. Det 
oppfordres til at gjødselplaner følges opp og kantsoner sjekkes. Det gjennomføres også 
veiledning av kommunene og oppfølging av kommunale forskrifter ift. spredning av gjødsel., 
i områder med alvorlig forurensning. 

Alternativ 2 med en realistisk tilnærming vil innebære at statsforvalteren har bare til en viss 
grad tilpassete miljøvirkemidler. Statsforvalteren vil følge opp noen kommuner ift spredning 
av gjødsel og veilede de største jordbrukskommunene om muligheten til å utarbeide lokale 
forskrifter. Forutsatt at kommunene følger forskriftene og eventuell pålegg vil miljømålene i 
noen av vannforekomstene bli nådd. 
 
Miljøgifter - forurenset grunn 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og kommunene er sektormyndigheter med ansvar for 
forurenset grunn på land. Vurderingen fra kommunene mangler, men inkluderes i det 
endelig dokumentet. Forurenset grunn kan oppstod ved gamle søppelfyllinger eller 
nedgravet etterlattskaper fra andre verdenskrig. Avrenning fra disse kan nedføre en 
forringelse av vannkvaliteten i tilstøtende vannforekomster. 

Statsforvalteren vurderer at ved dagens innsats vil de høyest prioriterte lokaliteter kunne 
blitt ryddet opp og disse vil kunne oppnå miljømålene (Alternativ 0). 

For at avrenning fra forurenset grunn ikke lengre begrenser oppnåelse av miljømålene 
(Alternativ 1) vil statsforvalteren gir pålegg om opprydding av alle lokaliteter med 
forurenset. Dette forutsetter imidlertid økte personalressurser. 

Ved Alternativ 2 vil statsforvalteren gi pålegg om opprydding av prioriterte lokaliteter. Dette 
vil medføre at miljømål oppnås av et begrenset antall vannforekomster, men vil øke i takt 
med gjennomførte oppryddingstiltak. 
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Miljøgifter - forurenset sjøbunn 

Forurenset sjøbunn er hovedsakelig registrert i havneområder. Det dreier seg mest om 
forurensing gjennom tungmetaller og organiske miljøgifter. Det gjelder en handlingsplan for 
forurenset som setter rammer for opprydding av lokalitetene. Handlingsplanen følges opp av 
Miljødirektoratet, men statsforvalteren fører tilsyn med at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. Det er disse to myndighetene som har vurdert alternativene for 
oppnåelsen av miljømålene. 

Etter dagens plan (Alternativ 0) er havneområder i Tromsø og Harstad prioritert. Det er ikke 
igangsatt opprydding i Hammerfest havn som også er oppført i handlingsplanen. Her 
mangler det finansiering. Miljømål blir heller ikke nådd i flere andre vannforekomster fordi 
forekomst av flere EU-prioriterte stoff ligger over vannforskriftens grenseverdi. 
Det er en forutsetning at offentlige bevilgninger til tilsynsaktiviteter og til oppryddingstiltak 
økes for å oppnå at flere enn dagens oppryddingstiltak gjennomføres (Alternativ 1). I så fall 
vil miljømål nås i de fleste vannforekomstene. 

Et mest realistisk scenario (Alternativ 2) vil være at statsforvalteren fører tilsyn med at 
bedrifter driver i samsvar med lov, forskrifter og tillatelser. Industri pålegges rense- og 
oppryddingskrav som ikke er uforholdsmessig kostnadskrevende eller ikke teknisk 
gjennomførbare. Miljødirektoratet følger opp handlingsplanen for forurenset sjøbunn. Der 
hvor tiltakene er meget kostnadskrevende og statlig og kommunal finansiering ikke er på 
plass vil det oppstå behov for utsatt frist. 
 
Miljøgifter – industri, gruvedrift og nedlagte gruver 

Industribedrifter og gruvedrifter er virksomheter som potensiell kan bidra til forurensing av 
vannforekomster. Det er statsforvalteren som fører tilsyn med at disse bedriftene driver i 
samsvar med lover, forskrifter og tillatelser. 

Ved Alternativ 0 fører statsforvalteren tilsyn med at bedrifter driver i samsvar med lov, 
forskrifter og tillatelser. Miljømålene vil ikke bli nådd i alle vannforekomster fordi forekomst 
av flere EU-prioriterte stoff ligger over vannforskriftens grenseverdi. 

Ved å øke tilsynsaktiviteten samt pålegg av strenge oppryddingskrav vil de fleste 
vannforekomster oppnå miljømålene (Alternativ 1). Dette krever imidlertid økte 
overføringer/personellressurser. 

Mest realistisk er Alternativ 2. I dette tilfelle vil statsforvalteren fører tilsyn med at bedrifter 
driver i samsvar med lov, forskrifter og tillatelser. Industri pålegges rense- og 
oppryddingskrav som ikke er uforholdsmessig kostnadskrevende eller ikke teknisk 
gjennomførbare. Miljømål for kjemisk tilstand kan oppnås for flere stoffer i flere 
vannforekomster, men ikke for alle stoffer i alle vannforekomster. 
 
Akvakultur - næringspåvirkning/organisk belastning 

Akvakulturanlegg kan være en påvirkningsdriver i kystvannforekomster. Forurensning skjer 
gjennom fiskefôr, død fisk og avføring fra fiskene. Denne organiske belastningen skjer 
gjennom utslippstillatelser. Det føres tilsyn med anleggene og miljøbelastningen blir 
overvåket. 
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Ved Alternativ 0 blir nye utslippstillatelser gitt iht. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra 
marine akvakulturanlegg, mens eldre anlegg ikke har slike krav. Her er kunnskapsgrunnlaget 
mangelfullt und miljøtilstanden ukjent. Miljøtilstand i vannforekomster med mindre gode 
resipientforhold forringes slik at miljømål ikke kan nås. 
Ved en veldig ambisiøs tilnærming (Alternativ 1) vil statsforvalteren benytte seg av hjemmel i 
forurensingsloven for å gi pålegg om overvåking. Tiltak kan være reduksjon av MTB 
(maksimalt tillatt biomasse = et mål for antall fisk i anlegget) eller stans av produksjonen i 
vannforekomster med mindre gode resipientforhold. På denne måten kan miljømålene 
oppnås. Imidlertid vil dette ha økonomiske konsekvenser for anleggseieren. 

Det mer realistiske alternativet (Alternativ 2) vil innebære å gi pålegg til overvåkning og 
eventuell endring og omgjøring av en eksisterende utslippstillatelse med hjemmel i 
forurensingsloven §18. Istedenfor en reduksjon er det her mer aktuelt med å ikke øke MTB. 
Stans eller reduksjon av produksjonen er andre virkemidler for å nå miljømålene. 
 
Akvakultur - rømt oppdrettsfisk 

Rømt oppdrettsfisk kan gjennom genetisk utblanding utgjøre en fare for villfisken og dermed 
forstyre eller forringe den økologiske tilstanden til en vannforekomst. 

Fiskeridirektoratet har sektoransvar for denne påvirkningsfaktoren og vurdert de tre 
alternativene. Fiskeridirektoratet har i samarbeid med andre sektorer utarbeidet et 
omforent kunnskapsgrunnlag som omfatter påvirkningen fra akvakultur på villfisk i vassdrag 
med anadrom fisk. Dette betyr at påvirkning fra rømt oppdrettsfisk og tiltak ikke tidligere har 
vært inkludert i regionale vannforvaltningsplaner. 

Ved Alternativ 0 vil overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i vassdrag og utfiskingstiltak 
bidra til en reduksjon av innblanding av oppdrettslaks i villaksbestander. Dette er aktiviteter 
som er og har vært pågående i lengre tid, og gjennomføres med bakgrunn i 
Fiskeridirektoratets sektoransvar og pågår uavhengig av regionale vannforvaltningsplaner. 

Uten begrensinger i økonomi og kapasitet (Alternativ 1) vil utstrakt bruk av overvåkning og 
utfiskingstiltak føre til en større reduksjon av innslag av rømt oppdrettsfisk. 

Det realistiske alternativet (Alternativ 2) vil være at innslag av rømt oppdrettslaks overvåkes 
og utfiskingstiltak gjennomføres som foreslått i tiltaksprogrammet. Hvilke vassdrag som 
inngår i overvåkingsprogrammet vurderes av prosjektgruppe som ledes av 
Havforskningsinstituttet. 

Fordi effektene av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander er kumulativ kan ikke målene 
om å bevare bestandenes genetiske integritet og genetiske variasjon nås med de nivåene av 
rømt oppdrettslaks som overvåkingen antyder for mange vassdrag. Det vil kreve lang tid 
med lite innblanding av rømt oppdrettsfisk for å forbedre en genetiske integriteten av 
villfisken. Vassdrag med dårlig eller svært dårlig tilstand for genetisk integritet har derfor fått 
utsatt frist for å nå miljømålene til 2033. 
 
Fremmede arter - uønskede fiskearter, kongekrabbe, Gyrodactylus salaris 

Det er delt sektoransvar for denne typen påvirkning. I vannregionen er hovedsakelig tre 
uønskete arter som forringer den økologiske tilstanden i vannregionen: Pukkellaksen, 
kongekrabbe og lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
og Miljødirektoratet har vurdert alternativene innenfor sitt ansvarsområde. 
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Fiskeridirektoratet skal vurdere miljømål, måloppnåelse og tiltak knyttet til kongekrabbe. I 
denne forbindelse henviser direktoratet til de nasjonale føringene for kongekrabbe som 
beskriver tydelig miljømål og måloppnåelse for kongekrabbe. 

I dag (Alternativ 0) bidrar utfiskingstiltak på frivillig basis med begrensete økonomiske midler 
til å begrense gyting og videre etablering av pukkellaksen i vannregionen. Når det gjelder 
Gyrodactylus salaris så følges det i nåværende planperiode en nasjonal plan for 
bekjempelsen av lakseparasitten med målet om å utrydde den i norske vannforekomster. 
Største delen av vannforekomster som er infisert med parasitten er blitt behandlet og er 
friskmeldt. I Troms og Finnmark gjenstå det reetablering av den naturlige fiskebestanden 
etter behandlingstiltakene ble gjennomført. 

Alternativ 1 innebærer at utfiskingstiltak gjennomføres i alle elver i vannregionen hvor det er 
påvist pukkellaks. Tiltakene gjennomføres over en periode på 1-2 måneder i den enkelte elv. 
Svært store økonomiske, personellmessige og organisatoriske ressurser er nødvendige for å 
kunne gjennomføre tiltakene for å redusere innslag av pukkellaks i vannregionen. Den 
nasjonale planen for bekjempelse av Gyrodactylus salaris følges opp av Miljødirektoratet og 
det er allerede bevilget maksimalt med ressurser til behandling. 

Det er mest realistisk (Alternativ 2) at utfiskingstiltak videreføres på dagens nivå, eventuell 
utvides noe forutsatt økte bevilgningene fra staten til de frivillige. Det tilstrebes også en 
bedre organisering av arbeidet. På lengre sikt vil kunnskapen om pukkellaksen økes, bla. 
gjennom en handlingsplan mot pukkellaks som forventes i løpet av 2021. 
 
Sur nedbør (inkludert langtransportert og grensekryssende forurensning) 

I vannregionen er det registrert flere vannforekomster med stor og middels grad av 
påvirkning fra langtransporterte tungmetaller. Tiltaksgjennomføring i forhold til 
langtransportert forurensning er en nasjonal oppgave og skjer i stor grad gjennom 
internasjonale forhandlinger og avtaler. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vurdere alternativene likt. Det vil si at miljømål for 
kjemisk tilstand nås ikke i ellers upåvirkete vannforekomster fordi forekomst av enkelte 
langtransporterte «allestedsnærværende» EU-prioriterte stoffer ligger over vannforskriftens 
grenseverdi. Siden regionale myndigheter ikke har virkemidler mot denne påvirkningen vil 
ikke en økt innsats føre til en økt måloppnåelse. 
 
 
3.10 Sammendrag av konsekvensutredningen 

Den oppdaterte vannforvaltningsplanen inneholder en beskrivelse av vannforekomstenes 
miljøtilstand, hvilke utfordringer som påvirker vannforekomstene, hva som er miljømålet og 
forslag til hvilke tiltak som må gjennomføres for å tette gapet mellom tilstand og miljømål. 
Det er gjort en overordnet konsekvensutredning av hva den oppdaterte 
vannforvaltningsplanen vil bety for ulike miljø- og samfunnstemaer og for de sektorene som 
har de mest vesentlige påvirkningene på vannet. 
Det er tre alternativer som er vurdert i konsekvensutredningen: 

 Alternativ 0 (dersom oppdatert vannforvaltningsplan ikke gjennomføres) 

 Alternativ 1 (maksimum; alle miljømålene i oppdatert vannforvaltningsplan skal nås 
innen 2027) 
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 Alternativ 2 (realistisk; oppdatert vannforvaltningsplan gjennomføres med bruk av 
unntak fra miljømålene der det er nødvendig) 

 

For naturmangfoldet kan det ha ulike negative konsekvenser å ikke gjennomføre den 
oppdaterte vannforvaltningsplanen. Økende ambisjonsnivå for gjennomføring av planen vil 
være tilsvarende positivt for å øke naturmangfoldet. Gjennomføring av den oppdaterte 
vannforvaltningsplanen vil bare ha positive konsekvenser for nasjonale og internasjonale 
miljømål. Økosystemtjenestene avhenger av intakte og velfungerende økosystem. Den 
oppdaterte vannforvaltningsplanen styrker naturens evne til å ivareta økosystemtjenester. 
 

For befolkning, folkehelse og materielle verdier vil de tre alternativene ha både negative 
eller positive konsekvenser. Bedre beskyttelse av drikkevannskilder, rent badevann, vann 
med fisk og rikt artsmiljø vil være positivt for befolkningen og folkehelsa. Rent vann er også 
viktig for gode bomiljøer, og kan øke verdien på eiendom. Godt vannmiljø har positiv 
betydning for lokalt reiseliv og næring. Imidlertid vil det mest ambisiøse alternativet føre til 
økte avløpsutgifter for innbyggerne, økte kostnader for industrien, og redusert 
matproduksjon og sysselsetting i landbruket. 
 

Tiltak for å beskytte vannmiljøet vil også ha betydning for jorda med hensyn til erosjon, 
næringsstoffer og jordstruktur. Flere av tiltakene kan ha positiv betydning for å holde vann 
tilbake i terrenget, slik at det blir færre og mindre oversvømmelseshendelser. 
Maksimumalternativet kan føre til krafttap og dermed negative økonomiske konsekvenser 
for samfunnet. Samtidig kan mindre vannkraftproduksjon ha negativ betydning for 
reduksjonen av klimagassutslipp. Beredskap og ulykkesrisiko kan påvirkes av 
vannforvaltningsplanen når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder, 
forurensningsutslipp, flomvern og trafikksikkerhet. 
 

For kulturlandskapet vil den oppdaterte vannforvaltningsplanen i hovedsak være positiv, 
fordi naturlige vassdrag med kantvegetasjon tas vare på og restaureres. Noen kulturminner 
er avhengige av nok vann for å bevares, mens andre kulturminner kan også bli skadet av 
tiltak i den oppdaterte planen. Tiltak for å beskytte og forbedre vannmiljøet vil i all hovedsak 
ha positive effekter på det samiske natur- og kulturgrunnlaget. 
 

For sektorene med de mest vesentlige påvirkningene på vannet gjelder generelt at 
prioritering og gjennomføring av tiltak for å forbedre vannmiljøet øker med økende 
ambisjonsnivå for gjennomføring av vannforvaltningsplanen. 
Ved lavest ambisjonsnivå, det vil si dersom den oppdatert vannforvaltningsplan ikke bli 
gjennomført, vil mange miljømål ikke bli nådd. Det kan også regnes med at miljøtilstanden til 
noen vannforekomster til og med forringes. 
 

Det mest ambisiøse alternativet som tar sikte på å oppnå alle miljømål i planperioden, vil 
imidlertid kreve økt administrativ kapasitet og kompetanse hos flere sektormyndigheter, og 
ikke minst betydelig økte budsjettrammer. 
 

Generelt kan det sies at alternativet som sektormyndigheter anser som mest realistisk 
bygger på prioriteringer – enten gitte nasjonale, eller prioriteringer som utarbeides på 
regionalt nivå. Ved utarbeidelse av prioriteringene tas det hensyn til kost-nytte analyser, 
tilgjengelige ressurser, gjennomførbarhet av tiltak og miljøverdien av vannforekomsten.  
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3.11 Sektormyndighetenes vurdering av tre alternativer for miljømål og måloppnåelse 

 
Alternativ 0 

 

Alternativ 1 (maksimum) Alternativ 2 (realistisk) 

Vannkraft  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Miljøforbedrende tiltak vurderes i 
forbindelse med revisjon av 
konsesjonsvilkår for enkelte 
vassdrag på bakgrunn av krav fra 
allmenne interesser. Tiltaksplaner 
i vassdrag følges opp i medhold av 
konsesjonsvilkår.  

 

Tiltak kan pålegges i særlige 
tilfeller ved innkalling til 
konsesjonsbehandling eller 
omgjøring av vilkår, dersom det 
foreligger kjente sterke 
miljøhensyn.  

 

Miljømål i vassdrag påvirket av 
vannkraft følges ikke opp i 
kommende planperiode 

Det settes av tilstrekkelige 
ressurser og kapasitet til å følge 
opp alle foreslåtte tiltak i 
inneværende planperiode.  

 

NVE bruker virkemidlene i 
vassdragslovgivningen til å 
pålegge miljøforbedrende tiltak, 
og til å fremskaffe nødvendige 
tiltakshjemler i 
konsesjonsvilkårene. 

 

Alle tiltak for å nå GØP eller GØT 
gjennomføres i planperioden. Det 
omfatter både fysiske tiltak og 
vannføringstiltak, også der det 
innebærer store krafttap å oppnå 
miljøforbedringer.  

 

Konsesjonærer gjennomfører 
frivillige tiltak og bidrar til at 
miljømål nås. Aksept for økt 
minstevannføring på bekostning 
av kraftproduksjon for å nå 
miljømål. Bidrag til overvåking og 
avbøtende tiltak. 

Vassdrags- og miljømyndighetene 
prioriterer hvilke vassdrag som 
skal følges opp i planperioden.  

 

I prioriterte vassdrag bruker NVE 
virkemidlene i 
vassdragslovgivningen til å 
pålegge miljøforbedrende tiltak, 
og til å fremskaffe nødvendige 
tiltakshjemler i 
konsesjonsvilkårene. 

 

Tiltak for å nå GØP eller GØT 
pålegges, så lenge de er realistiske 
og ikke går vesentlig utover den 
samfunnsnyttige bruken av 
vassdraget.  

 

Tiltak som innebærer krafttap i 
vannregionen veies opp mot 
hensyn til kraftproduksjon og 
forsyningssikkerhet, i tråd med 
nasjonale føringer for vannkraft. 

 

Frivillige tiltak gjennomføres i 
utvalgte vassdrag, i tillegg til tiltak 
pålagt i konsesjon. 

Miljødirektoratet 

Pålegg om undersøkelser og tiltak 
gjennomføres med utgangspunkt i 
etablerte verdikriterier for 
prioritering av 
bestander/vassdrag. Disse 
kriteriene er uavhengige av 
fastsatte miljømål etter 
vannforskriften, og inkluderer 
nasjonale laksevassdrag, vassdrag 
med bestander av sårbare/truede 
arter (eks. elvemusling og ål), og 
vassdrag med særlig verdifulle 

Alle vannkraft-
/vassdragsreguleringsanlegg får 
innført standard 
naturforvaltningsvilkår gjennom 
revisjon, innkalling (§ 66), 
omgjøring (§ 28) eller generell 
forskrift/lovendring.  

  

Det blir satt av tid og ressurser til 
å gjennomføre pålegg om 
undersøkelser og tiltak i alle 

Miljødirektoratet, Statsforvalteren 
og NVE prioriterer hvilke vassdrag 
som skal følges opp i 
planperioden ut fra fastsatte 
miljømål i 
vannforvaltningsplanene, 
sammenholdt med etablerte 
verdikriterier (jf. alternativ 0) for 
prioritering av 
bestander/vassdrag.  
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bestander av sjøørret, sjørøye, 
laks samt langtvandrende 
bestander (eks. storørret, harr).  

 

Myndighetsutøvelsen er 
begrenset av hjemmelsgrunnlaget 
i det enkelte vassdrag, det vil si 
hvorvidt det foreligger standard 
naturforvaltningsvilkår i aktuell 
konsesjon.  

Hjemmelsgrunnlaget vil øke 
gradvis i takt med 
vassdragsmyndighetenes 
gjennomføring av revisjons-, 
innkallings- (§ 66) eller 
omgjøringssaker (§ 28), på 
bakgrunn av krav fra allmenne 
interesser. Dette innebærer at det 
innføres standard 
naturforvaltningsvilkår i et 
begrenset utvalg vassdrag. 

 

vassdrag der det er behov for det, 
og hvor miljømålet ikke er 
oppnådd. Måloppnåelsen vil ofte 
være avhengig av at det samtidig 
pålegges tilstrekkelig 
minstevannføring og evt. 
restriksjoner i kjøremønster 
gjennom revisjon av 
konsesjonsvilkårene. 

Vilkårsrevisjoner, innkalling og 
omgjøring gjennomføres i tråd 
med prioriteringene i 
vannforvaltningsplanene, som gir 
miljømyndighetene nødvendige 
forutsetninger (hjemler og 
vannføringsforhold) til å følge opp 
med pålegg om aktuelle habitat- 
og vandringstiltak. 

  

Undersøkelser og tiltak 
gjennomføres først i alle vassdrag 
med svært store/store 
miljøverdier der det foreligger 
standard naturforvaltningsvilkår. 
Miljødirektoratet har per 2020 
pålegg eller frivillige avtaler om 
undersøkelser og tiltak i de fleste 
av disse vassdragene (inngår også 
i Alternativ 0). For planperioden 
2022-2027 vil disse følges opp, 
samt at det vil bli utarbeidet 
pålegg i nye vassdrag iht. 
prioriteringslista.  

Vassdrag med mindre eller 
moderate miljøverdier (eks. 
mindre sjøørret vassdrag med 
kort anadrom strekning) blir 
imidlertid i liten grad fulgt opp i 
denne planperioden. 

Fysiske forhold i vannforekomster/vassdrag 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren gir ingen eller 
svært få pålegg med hjemmel i 
naturforvaltningsvilkår. 

 

Mangelfull kunnskap om 
vannforekomster, og manglende 
analyse av nødvendige og 
gjennomførbare tiltak, gjør at 
potensial for gjennomførbar 
miljøforbedring ikke utnyttes. 

Statsforvalteren benytter 
hjemmel i naturforvaltningsvilkår 
og pålegger kunnskapsinnhenting 
i alle vannforekomster med 
innlandsfisk påvirket av vannkraft, 
og følger opp med pålegg om 
fisketiltak eller tiltak om 
forbedring av fysiske forhold i alle 
vannforekomster med potensial 
for miljøforbedring uavhengig av 
kostnad. 

 

Dette fordrer at forvaltningens 
kapasitet må styrkes. 

Statsforvalteren gjennomfører 
dialog med regulantene og 
pålegger, med hjemmel i natur-
forvaltningsvilkår, kunnskaps-
innhenting i et utvalg 
vannforekomster med 
innlandsfisk med antatt potensial 
for miljøforbedring, og følger opp 
med pålegg av gjennomførbare 
fisketiltak eller tiltak om 
forbedring av fysiske forhold på 
grunnlag av kost-nytte-analyse. 
Unntak etter § 10 benyttes i 
vannforekomster der tiltak ikke er 
teknisk gjennomførbart eller 
uforholdsmessig kostnads-
krevende. Unntak etter § 9 
benyttes for å tilpasse 
gjennomføring til forvaltningens 
kapasitet. 
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Andre vannuttak 

Drikkevann, settefiskanlegg, smoltanlegg, landbasert oppdrett, m.fl. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren gir ingen eller 
svært få pålegg med hjemmel i 
naturforvaltningsvilkår. 

 

Mangelfull kunnskap om 
vannforekomster, og manglende 
analyse av nødvendige og 
gjennomførbare tiltak, gjør at 
potensial for gjennomførbar 
miljøforbedring ikke utnyttes. 

Statsforvalteren benytter 
hjemmel i naturforvaltningsvilkår 
og pålegger kunnskapsinnhenting 
i alle vannforekomster med 
innlandsfisk påvirket av 
vannuttak, og følger opp med 
pålegg om fisketiltak eller tiltak 
om forbedring av fysiske forhold i 
alle vannforekomster med 
potensial for miljøforbedring 
uavhengig av kostnad. 

 

Dette fordrer at forvaltningens 
kapasitet må styrkes. 

Statsforvalteren gjennomfører 
dialog med konsesjonærene og 
pålegger, med hjemmel i 
naturforvaltningsvilkår, 
kunnskapsinnhenting i et utvalg 
vannforekomster med 
innlandsfisk med antatt potensial 
for miljøforbedring, og følger opp 
med pålegg av gjennomførbare 
fisketiltak eller tiltak om 
forbedring av fysiske forhold på 
grunnlag av kost-nytte-analyse. 
Unntak etter § 10 benyttes i 
vannforekomster der tiltak ikke er 
teknisk gjennomførbart eller 
uforholdsmessig kostnads-
krevende. Unntak etter § 9 
benyttes for å tilpasse 
gjennomføring til forvaltningens 
kapasitet. 

Miljødirektoratet 

Tiltak i vassdrag som er regulert til 
annet formål enn vannkraft blir i 
svært liten grad fulgt opp. 

Alle vassdrag får innført standard 
naturforvaltningsvilkår gjennom 
revisjon, innkalling, omgjøring 
eller generell forskrift/lovendring.  

Det blir satt av tid og ressurser til 
å gjennomføre pålegg om 
undersøkelser og tiltak i alle 
vassdrag der det er behov for det 
og hvor miljømålet ikke er 
oppnådd. 

Tiltak blir fulgt opp i noe større 
grad enn alternativ 0, men vil 
fortsatt være begrenset pga. 
manglende hjemmelsgrunnlag og 
begrensede ressurser. 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Tiltak kan pålegges i særlige 
tilfeller ved innkalling til 
konsesjonsbehandling eller 
omgjøring av vilkår, dersom det 
foreligger kjente sterke 
miljøhensyn.  

 

Miljømål i vassdrag påvirket av 
vannuttak følges ikke opp i 
kommende planperiode. 

 

Det settes av tilstrekkelige 
ressurser og kapasitet til å følge 
opp alle tiltak i inneværende 
planperiode.  

 

NVE bruker virkemidlene i 
vassdragslovgivningen til å 
gjennomføre tiltak der vesentlige 
nasjonale interesser blir berørt, og 
til å fremskaffe nødvendige 
hjemler i konsesjonsvilkår til 
miljøforbedrende tiltak. 

Vassdrags- og miljømyndighetene 
prioriterer hvilke vassdrag som 
skal følges opp i planperioden.   

 

I prioriterte vassdrag bruker NVE 
virkemidlene i 
vassdragslovgivningen til å 
gjennomføre tiltak, og til å 
fremskaffe nødvendige hjemler i 
konsesjonsvilkår til 
miljøforbedrende tiltak. 
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Alle tiltak for å nå GØP eller GØT 
gjennomføres i planperioden. Det 
omfatter både fysiske tiltak og 
vannføringstiltak. 

 

Konsesjonærer gjennomfører 
frivillige tiltak og bidrar til at 
miljømål nås. Aksept for økt 
minstevannføring for å nå 
miljømål. Bidrag til overvåking og 
avbøtende tiltak. 

Tiltak for å nå GØP eller GØT 
pålegges, så lenge de er realistiske 
og ikke går vesentlig utover den 
samfunnsnyttige bruken av 
vassdraget.  

 

Frivillige tiltak gjennomføres i 
utvalgte vassdrag, i tillegg til tiltak 
pålagt i konsesjon. 

Fysisk påvirkning og forurensing fra samferdsel 

Vandrings- og spredningsveier i vassdrag 

Statens Vegvesen  

Utbedring av vandringshindre vil 
skje etter en årlig prioritering opp 
mot andre miljøtiltak langs veg. 
Uvisst hvor mange som blir 
utbedret. De kompliserte og 
dyreste vil ikke bli bygd. 

Utbedring av gjenstående 
vandringshindre blir gjennomført i 
planperioden.  

  

Det skal ikke etableres nye 
vandringshindre ved nyanlegg. 

Utbedring av de fleste 
gjenstående vandringshindre blir 
gjennomført i perioden 2022-
2027. De mest kostbare og 
kompliserte blir avvist grunnet 
økonomi eller for teknisk 
komplisert løsning. 

 

Nye anlegg skal unngå etablering 
av vandringshinder. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren har myndighet til 
å gi pålegg om utbedring av bla. 
fiskevandringshindre iht. forskrift 
om fysiske tiltak i vassdrag. 
Statens vegvesen, 
fylkeskommunen og kommunene 
har i tidligere planperioder frivillig 
gjennomført utbedringstiltak. 
Behovene innen vannregionen er i 
all hovedsak kartlagt og 
utbedringer foretatt. Alternativet 
innebærer at vegeierne foretar de 
fleste av utbedringene som er lagt 
inn i tiltaksplanen og som er 
vurdert som kostnad/nytte 
effektive. 

Alternativet innebærer at 
samtlige kartlagte 
fiskevandringshindre i 
vannregionen utbedres uten 
kost/nytte vurderinger. 
Alternativet vil være 
uforholdsmessig kostbart for 
vegeier og samfunnet. 

Alternativet innebærer at 
vegeierne foretar samtlige 
utbedringer som er lagt inn i 
tiltaksplanen og som er vurdert 
som kostnad/nytte effektive. I 
tillegg foretas fortløpende 
vurderinger av behov for 
reparasjoner og vedlikehold av 
eksisterende utbedringer. Rutiner 
for å unngå nye vandringshindre 
innføres hos alle vegeiere. 

Veg og urbane områder (inkludert forurensning) 

Statens Vegvesen 

Med økende urbanisering og økt 
trafikk i tettbygde områder, vil 
eksisterende vegnett gi økt 

Alle betydelige punktutslipp av 
overvann skal vurderes for 
rensetiltak. Lokale renseløsninger 

Noen utvalgte områder utover 
dagens strekninger som har 
rensetiltak, kan få rensing eller 
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forurensning til nærliggende 
vassdrag. Det kan bli forsterket av 
hyppigere styrtregn og økt 
nedbør. Kun nye veganlegg vil få 
oppsamling av overvann med 
tilhørende rensing ut fra en 
behovsvurdering og krav i 
vegnormaler.  

 

Utenom tettbygd strøk er 
infiltrasjon av overvann fra veg i 
sideterrenget regnet som naturlig 
renseprosess.  

  

Tunneler som skal oppgraderes i 
perioden kan få bygd renseløsning 
for vaskevann etter en streng 
behovsvurdering.  

  

Påvirkning av salt fra veg vil 
fortsette. Spesielt sårbare 
strekninger kan få noe redusert 
belastning gjennom endrede krav 
i driftskontrakter. 

for de viktigste stoffene vil bli 
utviklet eller vannet vil bli ledet til 
robuste resipienter. 

 

Vegnormalene vil få strengere 
krav til oppsamling og rensing av 
vegvann nær resipienter.  

  

Tunneler uten oppsamling og 
rensing av tunnelvaskevann, vil få 
en rehabilitering der bygging av 
slike anlegg inngår.  

  

Det blir utviklet og stilt krav om 
nytt utstyr for bruk i kombinasjon 
med salt til vinterdrift i 
driftskontrakter. Saltforbruket 
skal bli betydelig redusert.  

  

Det blir økt anledning til 
overvåking og videre FoU-aktivitet 
for å tilpasse krav og utvikle nye 
metoder. 

bortledning til mer robust 
resipient der det er teknisk og 
økonomisk mulig med tiltak. 

  

Ved omfattende utbedring eller 
ny utbygging, vil det bli stilt 
strengere krav til rensing der det 
er oppsamling av overvann.  

  

Infiltrasjon i sideterrenget er 
fortsatt en gyldig rensemetode 
utenom tettbygd strøk.  

  

 Prioritering av videre arbeide 
med renseløsninger for 
tunnelvaskevann blir koblet mot 
tunnelrehabilitering og behov ut 
fra en resipientvurdering  

  

Endrete kontraktsvilkår i 
vinterdriften kan redusere bruk av 
salt. 

Avløp 

Byer og tettsteder 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren gjennomfører 
tilsyn med store avløpsanlegg, og 
benytter hjemmel i 
forurensningsforskriften kapittel 
14 for pålegg om overvåking og 
nødvendige oppgraderinger. 

 

Myndighet for mindre 
avløpsanlegg etter 
forurensingsforskriftens kapittel 
13 ligger hos kommunene. 

 

Delt myndighet gjør at det ikke er 
samlet kontroll over utslipp fra 
avløp i byer og tettsteder. 

 

Statsforvalteren gjennomfører 
tilsyn med store avløpsanlegg, og 
benytter hjemmel i 
forurensningsforskriften kapittel 
14 for pålegg om overvåking og 
nødvendige oppgraderinger. 

 

Statsforvalteren gis myndighet 
også etter kapittel 13 for samlet 
kontroll over utslipp i byer og 
tettsteder. Dette fordrer at det 
også overføres nødvendige 
ressurser.  

 

Utslipp fra anlegg etter kapittel 13 
og 14 bidrar i liten grad til at 
miljømål ikke blir nådd. 

Statsforvalteren gjennomfører 
tilsyn med store avløpsanlegg, og 
benytter hjemmel i 
forurensningsforskriften kapittel 
14 for pålegg om overvåking og 
nødvendige oppgraderinger. 

 

Myndighet for mindre 
avløpsanlegg etter 
forurensingsforskriftens kapittel 
13 ligger hos kommunene. 

 

Delt myndighet gjør at det ikke er 
samlet kontroll over utslipp fra 
avløp i byer og tettsteder. 
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Utslipp fra anlegg etter kapittel 14 
bidrar i liten grad til at miljømål 
ikke blir nådd. 

Utslipp fra anlegg etter kapittel 14 
bidrar i liten grad til at miljømål 
ikke blir nådd. 

Landbruk 

Næringssalter og jorderosjon 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren har i noen grad 
tilpasset miljøvirkemidlene slik at 
lokale og regionale myndigheter 
kan påvirke gårdbrukerne til å 
gjødsle mindre og riktigere, og slik 
bidra til å nå miljømål i 
vannforekomster påvirket av 
jordbruk.  

 

Statsforvalteren veileder 
kommunene om muligheten for 
differensiering mellom områder i 
lokale forskrifter om spredning av 
gjødsel (gjødselvareforskriften § 
23, jordloven § 11). 

 

Statsforvalteren oppfordrer i noen 
grad til begrensning av 
kommunale eller lokale 
dispensasjoner om utsatt frist for 
spredning av gjødsel uten 
nedmolding. 

 

Statsforvalteren veileder i for liten 
grad kommunene om muligheten 
til å utarbeide lokale forskrifter (§ 
23) for bruk av gjødsel i områder 
med stor grad av påvirkning/mye 
avrenning fra landbruk. 

 

Miljømål i enkelte 
vannforekomster med avrenning 
fra landbruk, blir ikke nådd. 

 

Statsforvalteren har i stor grad 
tilpasset miljøvirkemidlene slik at 
lokale og regionale myndigheter 
kan påvirke gårdbrukerne til å 
gjødsle mindre og riktigere, og slik 
bidra til å nå miljømål i 
vannforekomster påvirket av 
jordbruk. Det oppfordres til at 
gjødselplaner følges opp og 
kantsoner sjekkes, i områder med 
alvorlig forurensning. 

 

Statsforvalteren påser at 
kommuner med lokale forskrifter 
for spredning av gjødsel, vurderer 
behovet for differensiering 
mellom områder. Dersom 
kommunen ikke gjør dette, bør 
Statsforvalteren vurdere å 
omgjøre vedtakene med hjemmel 
i jordloven § 11. 

 

Statsforvalteren og kommunene 
er i forkant slik at gårdbrukerne 
har gode planer for gjødsling og 
romslige gjødsellagre, slik at en 
unngår eventuelle unødvendige 
dispensasjoner og differensierer 
mellom områder. 

 

Statsforvalteren veileder og 
oppfordrer kommunene om 
muligheten til å utarbeide lokale 
forskrifter (§ 23) for bruk av 
gjødsel i områder med stor 
avrenning/påvirkning fra jordbruk. 

Statsforvalteren har til en viss 
grad tilpasset miljøvirkemidlene 
slik at gårdbrukerne gjødsler 
mindre og riktigere, og slik bidrar 
til å nå miljømål i 
vannforekomster påvirket av 
jordbruk. Det oppfordres til at 
gjødselplaner følges opp og 
kantsoner sjekkes, i noen av 
områdene med alvorlig 
forurensning.  

 

Statsforvalteren påser at noen av 
kommunene med lokale 
forskrifter for spredning av 
gjødsel, vurderer behovet for 
differensiering mellom områder.  

 

Statsforvalteren oppfordrer 
kommunene til å unngå 
dispensasjoner om utsatt frist for 
spredning av gjødsel uten 
nedmolding.  

 

Statsforvalteren veileder og 
oppfordrer de største 
jordbrukskommunene om 
muligheten til å utarbeide lokale 
forskrifter for bruk av gjødsel i 
områder med stor 
avrenning/påvirkning fra jordbruk. 

 

Forutsatt at kommunene følger 
opp, vil miljømål i noen av 
vannforekomstene påvirket av 
landbruk bli nådd. 

Miljøgifter 

Forurenset grunn 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
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Statsforvalteren har gitt flere 
pålegg om opprydding av 
prioriterte lokaliteter med 
forurenset grunn.  

 

Avrenning fra ryddete lokaliteter 
begrenser ikke lengre oppnåelse 
av miljømål 

Statsforvalteren gir pålegg om 
opprydding av alle lokaliteter med 
forurenset grunn.  

 

Økt omfang av pålegg fordrer økte 
personellressurser. 

 

Avrenning fra forurenset grunn vil 
ikke lengre begrense oppnåelse av 
miljømål. 

Statsforvalteren gir pålegg om 
opprydding av lokaliteter i 
prioritert rekkefølge. 

 

Oppnåelse av miljømål, begrenset 
av avrenning fra forurenset grunn, 
vil øke i takt med gjennomført 
opprydding. 

Forurenset sjøbunn 

Miljødirektoratet 

Handlingsplanen mot forurenset 
sjøbunn vil uansett være 
gjeldende uavhengig av de 
regionale vann-
forvaltningsplanene. 
Handlingsplanen retter fokus mot 
de mest forurensede havne- og 
fjordområdene i Norge, og legger 
dermed overordnede rammer for 
å rydde opp i forurenset sjøbunn.  

  

I Troms og Finnmark er Harstad, 
Tromsø og Hammerfest 
prioriterte tiltaksområder i 
handlingsplanen. Det er 
gjennomført oppryddingstiltak i 
Harstad havne-område og i 
Tromsø havn. Tiltak for å bedre 
tilstanden i områder der det er 
påvist uakseptabel risiko for ytre 
miljø evt. også helse vil bli 
gjennomført. Gjenstående 
område i handlingsplanen er 
Hammerfest som mangler 
finansiering før tiltak kan 
igangsettes. 

Økonomiske begrensninger er 
hovedgrunnen til nedprioritering 
av enkelte områder med 
forurenset sjøbunn, da denne 
type tiltak er store og 
kostnadskrevende. Uten 
økonomiske begrensninger vil det 
sannsynligvis være mulig å 
iverksette tiltak i alle aktuelle 
fjordområder med forurenset 
sjøbunn der dette er teknisk 
mulig.  

En forutsetning er likevel at 
aktuelle tiltaksområder og evt. 
deponiområder er regulert til 
formålet. 

  

I Troms og Finnmark er det flere 
fjordområder som per nå ikke er 
prioritert for opprydding, men der 
det er behov for å gjennomføre 
tiltak for å bedre kjemisk og 
økologisk tilstand i sjøbunnen. Når 
tiltak er gjennomført, vil tilførsel 
og utlekking av miljøgifter 
reduseres vesentlig. Dette vil føre 
til god kjemisk tilstand i 
vannforekomstene. Det vil 
imidlertid kunne ta noen år før 
biota reetableres i 
tiltaksområdene og god økologisk 
tilstand oppnås. 

Miljødirektoratets oppgave er 
bl.a. å være pådriver for å få 
gjennomført tiltak i de prioriterte 
fjordområdene jf.  
handlingsplanen for å rydde opp i 
forurenset sjøbunn. Slike 
oppryddingstiltak er svært 
kostnadskrevende, og blir av den 
grunn gjennomført i løpet av noen 
år. Dette kan innebærer behov for 
utsatt frist for å oppnå 
vannforskriftens miljømål i noen 
tiltaksområder. Gjennomføring av 
tiltak er i tillegg helt avhengig av 
statlige og kommunale 
bevilgninger. 

  

For noen områder der det er/har 
vært en kjent forurenser, kan det 
være aktuelt for 
forurensningsmyndigheten å 
pålegge opprydding. 

  

Vannforvaltningsplanene er med 
på å underbygge behov for 
opprydding av forurenset sjøbunn 
også i andre områder enn det som 
omfattes av dagens 
handlingsplan. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. 

Statsforvalteren øker 
tilsynsaktiviteten, og påser at 
bedrifter driver i samsvar med lov, 

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. 
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Opprydding gjennomføres i 
prioriterte havner. 

 

Miljømål blir ikke nådd i alle 
vannforekomster fordi forekomst 
av flere EU-prioriterte stoff ligger 
over vannforskriftens grenseverdi. 

forskrifter og tillatelser. Industri 
pålegges strenge rense- og 
oppryddingskrav i 
vannforekomster der miljømål 
ikke er nådd. 

 

Opprydding gjennomføres i alle 
områder med forurenset sjøbunn. 

 

Offentlige midler må stilles til 
rådighet i vannforekomster der 
det er ukjent hvem som er 
ansvarlig for forurensningen. 

 

Økt tilsynsaktivitet og  

fordrer større personellressurser. 

 

Miljømål nås i de fleste 
vannforekomster. 

Industri pålegges rense- og 
oppryddingskrav som ikke er 
uforholdsmessig 
kostnadskrevende eller ikke 
teknisk gjennomførbare.  

Offentlige midler må stilles til 
rådighet i prioriterte 
vannforekomster der det er 
ukjent hvem som er ansvarlig for 
forurensningen. 

 

Miljømål for kjemisk tilstand kan 
oppnås for flere stoffer i flere 
vannforekomster, men ikke for 
alle stoffer i alle vannforekomster. 

Utfasing/reduksjon av miljøgifter 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. Ved 
tilsyn etterspørres redegjørelse 
for at bedrifter erstatter bruk av 
miljøfarlige produkter med 
mindre miljøfarlige produkter. 

Redusert bruk av miljøgifter skal 
over tid redusere påvirkningen av 
vannforekomstene og bedre 
miljømåloppnåelsen. 

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. Ved 
tilsyn etterspørres redegjørelse 
for at bedrifter erstatter bruk av 
miljøfarlige produkter med 
mindre miljøfarlige produkter. 
Redusert bruk av miljøgifter skal 
over tid redusere påvirkningen av 
vannforekomstene og bedre 
miljømåloppnåelsen. 

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. Ved 
tilsyn etterspørres redegjørelse 
for at bedrifter erstatter bruk av 
miljøfarlige produkter med 
mindre miljøfarlige produkter. 
Redusert bruk av miljøgifter skal 
over tid redusere påvirkningen av 
vannforekomstene og bedre 
miljømåloppnåelsen. 

Industri  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. 

 

Miljømål blir ikke nådd i alle 
vannforekomster fordi forekomst 
av flere EU-prioriterte stoff ligger 
over vannforskriftens grenseverdi. 

Statsforvalteren øker 
tilsynsaktiviteten, og påser at 
bedrifter driver i samsvar med lov, 
forskrifter og tillatelser. Industri 
pålegges strenge rense- og 
oppryddingskrav i 
vannforekomster der miljømål 
ikke er nådd. 

 

Økt tilsynsaktivitet 

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. 
Industri pålegges rense- og 
oppryddingskrav som ikke er 
uforholdsmessig 
kostnadskrevende eller ikke 
teknisk gjennomførbare. 
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fordrer større personellressurser. 

 

Miljømål nås i de fleste 
vannforekomster ved at industri 
pålegges strenge rense- og 
oppryddingskrav. 

Miljømål for kjemisk tilstand kan 
oppnås for flere stoffer i flere 
vannforekomster, men ikke for 
alle stoffer i alle vannforekomster. 

Gruvedrift og nedlagte gruver 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark  

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. 

 

Miljømål blir ikke nådd i alle 
vannforekomster fordi forekomst 
av flere EU-prioriterte stoff ligger 
over vannforskriftens grenseverdi. 

Statsforvalteren øker 
tilsynsaktiviteten, og påser at 
bedrifter driver i samsvar med lov, 
forskrifter og tillatelser. Industri 
pålegges strenge rense- og 
oppryddingskrav i 
vannforekomster der miljømål 
ikke er nådd. 

 

Økt tilsynsaktivitet krever større 
personellressurser. 

 

Miljømål nås i de fleste 
vannforekomster. 

Statsforvalteren fører tilsyn med 
at bedrifter driver i samsvar med 
lov, forskrifter og tillatelser. 
Industri pålegges rense- og 
oppryddingskrav som ikke er 
uforholdsmessig 
kostnadskrevende eller ikke 
teknisk gjennomførbare. 

 

Miljømål for kjemisk tilstand kan 
oppnås for flere stoffer i flere 
vannforekomster, men ikke for 
alle stoffer i alle vannforekomster. 

Akvakultur 

Næringspåvirkning/organisk belastning 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Utslippstillatelser til nye anlegg 
inneholder krav til miljø-
overvåking i henhold til 
NS9410:2016.  

 

Anlegg med eldre utslipps-
tillatelser har ofte ikke krav til 
miljøovervåking. Kunnskap om 
påvirkning er mangelfull. 

Det blir ikke satt inn tiltak i 
vannforekomsten, da 
miljøtilstanden er ukjent. 

 

Miljøtilstand i vannforekomster 
med mindre gode resipientforhold 
forringes slik at miljømål ikke kan 
nås. 

Statsforvalteren benytter 
hjemmel i forurensningsloven § 
18, og gir pålegg om miljø-
overvåking.  

 

Reduksjon av MTB. 

Produksjon i vannforekomster 
med mindre gode resipientforhold 
stanses, eller produksjonsomfang 
reduseres, slik at miljømål kan 
nås. 

Statsforvalteren benytter 
hjemmel i forurensningsloven § 
18, og gir pålegg om miljø-
overvåking når det søkes om 
endring av akvakultur-lokaliteten 

 

Ikke øke MTB. 

Produksjon i vannforekomster 
med mindre gode resipientforhold 
stanses, eller produksjonsomfang 
reduseres, slik at miljømål kan 
nås. 

 

 

Rømt oppdrettsfisk 
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Fiskeridirektoratet 

Til vannforvaltningsplanene for 
perioden 2022-2027 er det 
utarbeidet et tverrsektorielt 
omforent kunnskapsgrunnlag som 
omfatter påvirkningen fra 
akvakultur på villfisk i vassdrag 
med anadrom fisk. Dette betyr at 
påvirkning fra rømt oppdrettsfisk 
og tiltak ikke tidligere har vært 
inkludert i regionale 
vannforvaltningsplaner. 

 

Overvåking av innslag av rømt 
oppdrettslaks i vassdrag og 
utfiskingstiltak bidrar til at rømt 
oppdrettsfisk tas ut og reduserer 
innblanding av oppdrettslaks i 
villaksbestander. Dette er 
aktiviteter som er og har vært 
pågående i lengre tid, og 
gjennomføres med bakgrunn i 
Fiskeridirektoratets sektoransvar 
og virkemidler etter 
akvakulturloven, og pågår 
uavhengig av regionale 
vannforvaltningsplaner. 

Gitt ingen begrensinger i 
økonomi, kapasitet og metoder 
kunne omfang av overvåking av 
innslag av rømt oppdrettsfisk og 
utfiskingstiltak vært høyere. 

Overvåking av innslag av rømt 
oppdrettslaks i vassdrag (MT182) 
og utfiskingstiltak (MT186) 
gjennomføres som foreslått i 
tiltaksprogrammet, jf. tiltak 
registrert i VannNett. Hvilke 
vassdrag som inngår i 
overvåkingsprogrammet vurderes 
av prosjektgruppe som ledes av 
Havforskningsinstituttet. 

 

Overvåking av innslag av rømt 
oppdrettslaks i vassdrag og 
utfiskingstiltak bidrar til at rømt 
oppdrettsfisk tas ut og reduserer 
innblanding av oppdrettslaks i 
villaksbestander. Utfiskingstiltak 
vil ikke være aktuelt å 
gjennomføre om overvåkingen 
viser at det ikke er rømt 
oppdrettsfisk i vassdraget. 

 

Fordi effektene av rømt 
oppdrettslaks på ville 
laksebestander er kumulativ kan 
ikke målene om å bevare 
bestandenes genetiske integritet 
og genetiske variasjon nås med de 
nivåene av rømt oppdrettslaks 
som overvåkingen antyder for 
mange vassdrag. Eksperimenter i 
naturen har vist seleksjon mot 
avkom av rømt oppdrettslaks, 
men fordi disse kreftene virker 
langsomt, vil det - om mulig - ta 
lang tid å gjenvinne den genetiske 
sammensetningen i de ville 
bestandene. Vassdrag med dårlig 
eller svært dårlig tilstand for 
genetisk integritet har derfor fått 
utsatt frist for å nå miljømålene til 
2033 i tråd med vannforskriftens 
§ 9 c) da det foreligger slike 
naturforhold at en forbedring av 
vannforekomsten innen fristen 
ikke lar seg gjennomføre. 

Fremmede arter 

Uønskede fiskearter, kongekrabbe, Gyrodactylus salaris m.fl. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
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Utfiskingstiltak bidrar til å 
begrense gyting og videre 
etablering av pukkellaksen i 
vassdrag i vår region. Virkningen 
av tiltakene er imidlertid usikre 
pga. manglende kunnskaper om 
pukkellaksens påvirkning på 
atlantisk laks. Utfisking foretas i 
dag i et føre-var perspektiv. 
Tiltakene utføres på frivillig basis i 
dag, med begrensede økonomiske 
midler og er tidkrevende. Det er 
usikkert om de frivillige framover 
vil ha den nødvendige 
motivasjonen for å legge ned den 
nødvendige innsatsen for å 
begrense pukkellaksbestanden i 
den enkelte elv. 

Alternativet innebærer at 
utfiskingstiltak gjennomføres i alle 
elver i vannregionen hvor det er 
påvist pukkellaks. Tiltakene 
gjennomføres over en periode på 
1-2 måneder i den enkelte elv. 
Svært store økonomiske, 
personellmessige og 
organisatoriske ressurser må 
stilles til rådighet. Ny teknologi 
må utvikles og tiltakene følges 
opp med forskning for å 
dokumentere effektene. 

Alternativet innebærer at dagens 
utfiskingstiltak videreføres og 
utvides noe, ved bla. at de 
økonomiske bevilgningene fra 
staten til de frivillige økes, at 
arbeidet organiseres bedre og at 
det satses på å prøve ut nye 
løsninger. Det ytes økte 
bevilgninger til å forske på 
pukkellaksens virkninger på 
elveøkosystemet samt virkning av 
utfiskingen og ulike 
utfiskingsmetoder. 

Miljødirektoratet 

Det er en nasjonal plan for 
bekjempelse av lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris, hvor målet 
er å utrydde lakselus i Norge. 

Det gjenstår nå kun to regioner 
som skal behandles etter den 
nasjonale planen, den ene 
regionen er igangsatt og den 
andre er planlagt. 

Av de totalt 51 infiserte elvene er 
38 behandlet og friskmeldt. 

 

Den nasjonale planen følges opp 
av Miljødirektoratet og det er 
allerede bevilget maksimalt med 
ressurser til behandling. 

Friskmelding av de to siste 
regionene er avhengig av 
utredning av behandlingen og det 
er dermed ikke mangel på 
virkemidler. 

Den nasjonale planen 
gjennomføres med maksimale 
ressurser, uavhengig av 
vannforvaltningsplanene. 

Det antas at alle regionene 
unntatt to friskmeldes før 2027, 
en region kan friskmeldes i 2028 
etter behandling, mens den siste 
vil friskmeldes etter 2028, fordi 
behandlingen fremdeles utredes. 

Sur nedbør (inkludert langtransportert og grensekryssende forurensning) 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Miljømål for kjemisk tilstand nås 
ikke i ellers upåvirkete 
vannforekomster fordi forekomst 
av enkelte langtransporterte 
«allestedsnærværende» EU-
prioriterte stoffer ligger over 
vannforskriftens grenseverdi. 

Miljømål for kjemisk tilstand nås 
ikke i ellers upåvirkete 
vannforekomster fordi forekomst 
av enkelte langtransporterte 
«allestedsnærværende» EU-
prioriterte stoffer ligger over 
vannforskriftens grenseverdi. 

 

Regional myndighet har ingen 
virkemidler mot langtransportert 
forurensning. 

Miljømål for kjemisk tilstand nås 
ikke i ellers upåvirkete 
vannforekomster fordi forekomst 
av enkelte langtransporterte 
«allestedsnærværende» EU-
prioriterte stoffer ligger over 
vannforskriftens grenseverdi. 

 

Regional myndighet har ingen 
virkemidler mot langtransportert 
forurensning. 
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4 Vedlegg: Overvåking av vannmiljøet   
 
Selve kravet til utarbeidelse av overvåkingsprogram er hjemlet i forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (vannforskriften) § 18. Her fremgår det at det skal være etablert 
"tilstrekkelige regionale overvåkingsprogrammer" for å sikre en helhetlig overvåking av 
tilstanden i vannregionen. Disse skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år, 
i samsvar med kravene i Vedlegg V til vannforskriften.  Vannforskriften omfatter alt 
overflatevann (elver, innsjøer, kystvann), grunnvann og beskyttede områder der vann er et 
viktig element for beskyttelsen. Alle vannforekomster kan imidlertid ikke overvåkes fordi 
kostnaden blir for stor. Overvåkingsmodeller og mer indirekte metoder er derfor utviklet for 
bestemmelse av tilstand i endel vannforekomster hvor det ikke finnes eller i svært liten grad 
er påvirkningskilder.  

 

Vannforekomster: Hva som overvåkes: 

overflatevann 
økologisk og kjemisk tilstand og økologisk 
potensial, hydromorfologisk 

grunnvann kjemisk og kvantitativ tilstand 

beskyttede områder (eks 
drikkevannskilder) 

Krav fra regelverket som hvert enkelt område er 
opprettet i henhold til (eks. drikkevann: kvalitet 
på råvannet) 

 
Overvåking i henhold til vannforskriften kan deles inn i tre typer: basisovervåking, 
tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging. Nærmere beskrivelse av de ulike typene 
og formålet med overvåkingen finnes på www.vannportalen.no under temasiden: 
Overvåking. 
 

 
Overvåkingsmetodikk, kvalitetselementer og påvirkningstyper 
Overvåkingsmetodikken er basert på fastsettelse av økologisk og kjemisk tilstand. Den 
reviderte klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2018) angir hvilke kvalitetselementer med 
tilhørende indekser og parametere som er egnet for å måle effekten av forskjellige 
påvirkninger i hhv. elver, innsjøer og kystvann. Denne legges til grunn for utarbeidelse av 
overvåkingsprogram. 
 
Overvåkingsprogrammet består av en rekke overvåkingsstasjoner. Tabellen nedenfor viser 
oversikt over hvor mange vannforekomster som inngår i overvåkingen i henhold til 
vannforskriften for hele vannregionen, fordelt på ulike kategorier av overvåking. En detaljert 
beskrivelse av de ulike kategoriene av overvåking er gitt i vannforskriftens Vedlegg V kapittel 
1.3 og 2.4. 
 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/overvaking2/
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Tabell 4-1 Antall vannforekomster som inngår i overvåkingsprogrammet fordelt på vannområder. 

 
 

Detaljert informasjon om overvåkingsresultater og klassifisering er tilgjengelig på hhv. 
https://vannmiljo.miljodirektoratet.no og https://vann-nett.no/portal/ 
 

Elv Innsjø Kyst

Grunn-

vann Elv Innsjø Kyst

Grunn-

vann Elv Innsjø Kyst

Grunn-

vann

Varangerhalvøya 1 2 2 2 7

Indre Varangerfjord 1 1 1 3

Laksefjorden og Nordkinnhalvøya 1 1 2 4 8

Måsøy og Magerøya 1 7 8

Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden 1 1

Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland 1 1 1 13 16

Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya 2 1 2 15 20

Nordreisa - Kvænangen 1 5 1 2 9

Lyngen - Skjervøy 1 2 5 8

Balsfjord - Karlsøy 2 4 1 1 17 25

Senja 3 3 1 14 21

Bardu - Målselv 10 5 4 1 3 1 2 26

Harstad - Salangen 2 2 1 15 20

Basisovervåkiing Tiltaksrettet overvåking Problemkartlegging

Vannområde Sum

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://vann-nett.no/portal/
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 Overvåkingsnettverk 

 

Figur 4-1 Overvåkingsstasjoner i Varangerhalvøya vannområde. 



113 
 
 

 

Figur 4-2 Overvåkingsstasjoner i Indre Varangerfjord vannområde. 
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Figur 4-3 Overvåkingsstasjoner i Laksefjorden-Nordkinnhalvøya vannområde. 
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Figur 4-4 Overvåkingsstasjoner i Måsøy og Magerøya vannområde. 
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Figur 4-5 Overvåkingsstasjoner i Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. 
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Figur 4-6 Overvåkingsstasjoner i Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya vannområde. 
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Figur 4-7 Overvåkingsstasjoner i Nordreisa-Kvænangen vannområde. 
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Figur 4-8 Overvåkingsstasjoner i Lyngen-Skjervøy vannområde. 
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Figur 4-9 Overvåkingsstasjoner i Balsfjord-Karlsøy vannområde. 
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Figur 4-10 Overvåkingsstasjoner i Senja vannområde. 
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Figur 4-11 Overvåkingsstasjoner i Bardu-Målselv vannområde. 
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Figur 4-12 Overvåkingsstasjoner i Harstad-Salangen vannområde.
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 Basisovervåking i vannregionen 

Basisovervåking skal fremskaffe data om den generelle tilstanden i ferskvann, kystvann og 
grunnvann i Norge. Basisovervåkingen gjennomføres i et nettverk av faste 
overvåkingsstasjoner, bestående av både påvirka områder og referanseområder. Den 
overvåker langsiktige utviklingstrender som følge av omfattende menneskelig aktivitet, men 
består også av representativ overvåking i tilnærmet upåvirket tilstand (naturtilstand) for å 
vurdere langsiktige endringer i de naturlige forholdene. Overvåkingen skal fastslå den 
naturlige tilstanden i uberørte norske vannforekomster og også skaffe grunnlagsdata for å 
kunne vurdere effekten av omfattende menneskelige påvirkninger på vannforekomstene. 
Overvåkingen karakteriseres med lav prøvetakingsfrekvens hvor alle kvalitetselementer 
overvåkes. 
 
Miljødirektoratet har ansvar for å organisere, gjennomføre og finansiere basisovervåkingen. 
Det er videre en nasjonal oppgave å oppdatere databasen Vannmiljø med 
overvåkingsnettverk og overvåkingsresultater for basisovervåkingen. 
 
Basisovervåking i overflatevann 
 
Tabell 4-2 Basisovervåking i Varangerhalvøya vannområde. 

Varangerhalvøya vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 
0424000030-C 86056 Blodskytodden, VR23 

0424020100-22-C 38703 Skallneset, Varangerfjorden (10A2) 

Elv 236-89-R 89852 Magistervannet (Magisttarjavri), utløp 

Innsjø 

236-62746-L 89850 Magistervannet (Magisttarjavri) 

238-2430-L 41465 Oksevatnet (Vuoksajavri) 

236-62746-L 89851 Magistervannet (Magisttarjavri) 

 
 
Tabell 4-3 Basisovervåking i Indre Varangerfjord vannområde. 

Indre Varangerfjord vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 
0424020100-20-C 83272 Varangerfjorden, BR96 

0424020100-20-C 83271 Varangerfjorden, BR100 

 
 
Tabell 4-4 Basisovervåking i Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde. 

Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 
0423000030-11-C 83270 Tanafjorden, BR44 

0423010200-C 83269 Tanafjorden, BR42 

https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
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Elv 231-6-R 89860 Storvannet (Gamvik), utløp (Storvasselva) 

Innsjø 

231-60226-L 89857 Storvannet (Gamvik) 

231-60226-L 89858 Storvannet (Gamvik) 

231-60226-L 89859 Storvannet (Gamvik) 

 
 
I Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde er det ikke etablert basisovervåking. 
 
 

Tabell 4-5 Basisovervåking i Måsøy og Magerøya vannområde. 

Måsøy og Magerøya vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Elv 221-93-R 88204 Kobbholelva (Cahppesjohka) 

 
Tabell 4-6 Basisovervåking i Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde 

Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 0420021300-C 62769 Hammerfest havn (45B2) 

Elv 213-438-R 88203  Skillefjordelva (Skirvvejohka) 

 
Tabell 4-7 Basisovervåking i Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya vannområde. 

Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Elv 

212-63-R 38518 Altaelva ved Jorra 

212-1894-R 90004 Altaelva ved Øvre Stengelse 

212-1894-R 90003 Altaelva ved Øvre Sierra 

212-63-R 90002 Altaelva 

Innsjø 
212-2181-L 80664 Stuorajávri 

212-2181-L 95150 Stuorajávri 

 
 
 
 
 
 
Tabell 4-8 Basisovervåking i Nordreisa-Kvænangen vannområde. 

Nordreisa-Kvænangen vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 
0403040104-3-C 92946 Spilderbukta, VR55 

0403040500-1-C 92960 Lian, HR168 
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0403040402-C 92959 Vika, HR167 

0403040402-C 92952 Nyheim, HR160 

0403040104-1-C 92951 Innerklubben, HR159 

0403040402-C 92968 Offeren, HR76 

0403040401-2-C 92953 Vindneset, HR161 

0403040500-1-C 92948 Storbukta, VR57 

0403040104-3-C 84992 Spildra (Spilderbukta), HR79 

0403040104-1-C 92958 Lille Haukøya, HR166 

0403040402-C 92947 Reisafjorden ytre, VR56 

0403040401-2-C 92956 Davvisiidineset, HR164 

0403040500-1-C 92967 Sandnes, HR75 

Elv 

208-143-R 90027 Reisaelva (Ráiseatnu) ved Rognmo 

208-143-R 90026 Reisaelva (Ráiseatnu) ved Fjellstad 

208-143-R 90028 Reisaelva (Ráiseatnu) ved Sappen Leirskole 

208-143-R 90025 Reisaelva (Ráiseatnu) ved Bjørnlund 

208-143-R 90024 Reisaelva (Ráiseatnu) ved Bilto 

 
Tabell 4-9 Basisovervåking i Lyngen-Skjervøy vannområde. 

Lyngen-Skjervøy vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 

0403020100-C 92963 Kvalshausen, HR171 

0403040104-4-C 92945 Ytre Kvænangen, BR46/VR4 

0403020100-C 92961 Rødmannsneset, HR169 

0403020100-C 92964 Heimerneset, HR172 

Elv 206-18-R 88171 Rotsundelva (Storelva), øvre 1 

 
 
Tabell 4-10 Basisovervåking i Balsfjord-Karlsøy vannområde. 

Balsfjord-Karlsøy vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 

0402020900-11-C 46417 Tromsø Havn (43B2) 

0403020500-2-C 92954 Nakkebukta, HR162 

0403020500-2-C 92962 Kvitbergan, HR170 

0403020602-2-C 92950 Sørfjorden ytre, VR59 

0403020602-2-C 92965 Sommarbukta, HR174 

0403020500-2-C 92955 Gropalandet, HR163 

0403020700-C 92957 Kjosen, HR165 

0403020700-C 92966 Okseneset, HR175 

0403020500-2-C 92949 Ullsfjorden, VR58 

Elv 
198-53-R 88174 Ytterelva 3 ved utløp Kobbevågen 

197-25-R 88173 Skavelva ved Uteng 
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Tabell 4-11 Basisovervåking i Senja vannområde. 

Senja vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 0402010300-1-C 87351 Trettevika, HR73 

Elv 

195-59-R 88172 Storelva 3 ved Flakstadvåg 

194-28-R 84809 Geitvatnet, utløp (Geitelva) 

194-5-R 80113 Kapervatnet (Gahperjavri) 

Innsjø 

194-51065-L 84807 Geitvatnet 

194-2380-L 40444 Kapervatnet (Gahperjavri) 

194-2380-L 80111 Kapervatnet (Gahperjavri) 

194-50879-L 41067 Kapervatnet 

194-51065-L 84806 Geitvatnet 

194-2380-L 80112 Kapervatnet (Gahperjavri) 

194-51065-L 84808 Geitvatnet 

 
Tabell 4-12 Basisovervåking i Bardu-Målselv vannområde. 

Bardu-Målselv vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Kystvann 

0402010300-1-C 87347 Straumsfjorden (Bakkland), BR115/VR54 

0402010800-C 87357 Aursfjorden, HR70 

0402010500-C 87349 Rossfjordneset, HR71 

0402010300-1-C 87350 Sennavika, HR72 

0402010700-C 87348 Målsneset, HR142 

Elv 

196-449-R 84815 Lille Rostavatn (Vuolit Rostojavri), utløp 
(Rostaelva) 

196-61-R 38555 Målselva oppstrøms Målselvfossen 

196-34-R 31009 Målselva ved Gullhavøra 

196-146-R 90013 Målselv ved Øverbygd 

196-82-R 88170 Divielva (Dievaideatnu), øvre 

196-275-R 27996 Målselva ved Olsborg 

196-453-R 88169 Rostaelva (Rosteatnu), oppstrøms 
Tverrelvmo 

196-155-R 84825 Tårnvatnet, utløp (Tårnelva) 

196-243-R 84818 Moskánjávri, utløp 

Innsjø 

196-2410-L 83568 Moskanjavri 

196-2396-L 95149 Altevatnet (Álddesjávri) 

196-2399-L 38204 Lille Rostavatn (Vuolit Rostojavri) 

196-2419-L 83569 Tårnvatnet 

196-2419-L 84823 Tårnvatnet 

196-2419-L 84824 Tårnvatnet 

196-2396-L 38195 Altevatnet (Álddesjávri) 
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196-2399-L 84814 Lille Rostavatn (Vuolit Rostojavri) 

196-2410-L 84817 Moskánjávri 

196-2410-L 84816 Moskánjávri 

196-2404-L 38205 Takvatnet 

196-2410-L 83568 Moskanjavri 

 
Tabell 4-13 Basisovervåking i Harstad-Salangen vannområde. 

Harstad-Salangen vannområde - Basisovervåking  

  Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Elv 
177-6-R 84822 Steinvatnet, utløp (Storelva) 

191-96-R 84812 Leirbekkvatnet, utløp 

Innsjø 

177-48327-L 84821 Steinvatnet 

191-49153-L 84820 Steinvatnet 

177-48327-L 83567 Leirbekkvatnet 

191-49153-L 84819 Steinvatnet 

191-49153-L 84810 Leirbekkvatnet 

177-48327-L 84811 Leirbekkvatnet 

 
 

Basisovervåking i grunnvann 

Tabell 4-14 Basisovervåking i grunnvann i Troms og Finnmark vannregion. 

Basisovervåking Grunnvann 

Vannområde Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Indre Varangerfjord  241-935-G ¹ Karlebotn – Kilde nr. 39620 

Lakselvvassdraget og 
Porsangerfjorden 224-10-G ¹ Lakselv – Brønn nr. 8566 

Alta, Kautokeino, 
Loppa og Stjernøya 

² ¹ Mieron - Kilde nr. 39624 

212-27-G ¹ Kåfjordbotn - Kilde nr. 67713 

Nordreisa-Kvænangen ² ¹ Sekkemo - Brønn nr. 39383 

Balsfjord-Karlsøy 203-886-G ¹ Ramfjordmoen - Kilde nr. 50891 

Bardu-Målselv 196-20-G ¹ Øverbygd - Brønn nr. 8594 

¹ Grunnvannsstasjonen har pr. 1.1.2020 ikke ID i Vannmiljø. Kilde- og brønn nr. oppgitt i stasjonsnavn er 

nummer i Granada - nasjonal grunnvannsdatabase. 
² Stasjonen ligger ikke innenfor avgrenset grunnvannsforekomst i Vann-Nett. 
 

 Tiltaksrettet overvåking og problemkartlegging i vannregionen 

Tiltaksrettet overvåking 
Tiltaksorientert overvåking gjennomføres for å fastslå tilstanden til vannforekomster som 
anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene og vurdere eventuelle endringer i tilstanden som 
følge av miljøforbedrende tiltak og tiltaksprogrammer. Det er altså de overflate- og 
grunnvannsforekomstene som ikke oppfyller eller står i fare for ikke å nå miljømålene innen 
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fristen, som er kandidater for tiltaksrettet overvåking. Overvåkingen kjennetegnes ved et 
større antall overvåkingsstasjoner med hyppig prøvetakingsfrekvens, hvor overvåkingen er 
konsentrert om de biologiske kvalitetselementene eller det hydromorfologiske 
kalitetselementet som er mest følsomt for den identifiserte belastningen.  
 
Statsforvalteren har ansvaret for å samordne den tiltaksrettede overvåkingen. Representativ 
overvåking kan benyttes i vannforekomster som er like i egenskaper og påvirkningsbilde. Det 
betyr at resultatene fra en vannforekomst kan brukes for å vurdere tilstand i en annen 
vannforekomst av samme type med tilsvarende påvirkning. Dette gjelder eks. 
kalkingsovervåking. 

 
Problemkartlegging 
Problemkartlegging iverksettes for å klarlegge årsaken til eventuelle overskridelser eller at 
vannforekomsten(e) ikke oppfyller miljømålene. Overvåkingen danner grunnlaget for 
utarbeidelse av tiltaksprogram. Problemkartlegging erstattes med tiltaksorientert overvåking 
når årsaksforholdene er klarlagt og det er behov for å iverksette tiltak.  
 

Nedenfor følger oversikt over overvåkingsnettverk for tiltaksrettet overvåking i 
overflatevann i elver, innsjøer og kystvann for hvert av vannområdene. 

 
Tabell 4-15 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Varangerhalvøya vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0424020100-22-C 64367 Varangerfjorden Stasjon 7 

0424020100-22-C 64368 Varangerfjorden Stasjon 8 

0423020300-4-C 86434 Veidnes - C2 

0424020100-22-C 64366 Varangerfjorden Stasjon 6 

0424020100-22-C 64365 Varangerfjorden Stasjon 5 

Indre Varangerfjord vannområde 

Tabell 4-16 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Indre Varangerfjord vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0424020100-20-C 90557 Latvika, LAT-REF 
0424020100-20-C 90552 Latvika, LAT-2 

 

Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde 

Tabell 4-17 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0422020400-1-C 80675 Friarfjorden 

0422020500-C 86421 Kvitelv - C2 

0422020700-C 86433 Bondejorda - C2 
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0422020700-C 86427 Hovdenakken - C2 

0422020600-C 87020 Øyra, ØYR-2 

0422020600-C 95581 Øyra, Øyr-REF 

Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde 

I Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde er det ikke etablert tiltaksrettet overvåking. 
 

Måsøy og Magerøya vannområde 

Tabell 4-18 Tiltaksrettet overvåking kystvann i Måsøy og Magerøya vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0421020600-C 86231 Petternes - C2 
0421010600-C 100042 Kokelv KOK-2 

0421010600-C 98789 Danielsvika DAN-2 

0421031100-1-C 64254 SO3 
0421031100-1-C 64255 MI3 
0421031100-1-C 98720 Storvika C2 

0421030800-C 92739 KOB-2 
0421031200-C 86420 Sarnespollen - C2 
0421031100-2-C 64256 LA3 
0421020600-C 86233 Fartøyvika - C2 
0421020600-C 91858 Fartøyvika, FAR-REF 

0421020600-C 91853 Fartøyvika, FAR-2 

0421030700-C 86250 Elvevika - C2 
0421030800-C 86418 Kråkeberget - C2 
0421030800-C 95926 Kråkeberget, KRÅ-2 

0421030800-C 95862 Store Kobbøy, SKO-2 

0421030800-C 92744 KOB-REF 
0421031100-2-C 86419 Laholmen - La3 
0421030700-C 86249 Skinnstakkvia - C2 
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Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde 

Tabell 4-19 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Sørøya, Seiland og Kvaløya vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0420031500-4-C 86188 Komagnes - C2 

0421010400-C 95558 C2 Toknebuktnes 

0420031500-4-C 95344 C2 Jernelva 

0420031400-C 95313 C2 Storholmen 

0420040602-1-C 90307 Børfjord, BØR-2 

0420031200-C 86170 Store Kufjord - C2 

0420021700-C 86203 Slettnesfjord - C2 

0420031400-C 92664 C2 Kråkevik 

0420021100-C 86197 Tinnalandet - C2 

0420020100-10-C 86204 Husfjord - C2 

0420020100-10-C 97761 Husfjord C2 

0420020100-10-C 94474 Borvika, BOR-2 

0420020100-10-C 94478 Borvika, BOR-REF 

0420040602-2-C 86229 Klubben - C2 

0420040602-2-C 90341 Klubben, KLU-2 

0420040602-2-C 86228 Næringsbukta - C2 

0420030900-C 86187 Marsanjarga - C2 

0420031600-6-C 86189 Kleppenes - C2 

0420031400-C 92668 C6 ref Kråkevik 

0420030900-C 86184 Bergsnes V - C2 

0420030700-C 99743 Elva i Årøysundet ELV-2 

0420031000-C 86169 Lille Kufjor - C2 

0420040602-1-C 90312 Børfjord, BØR-REF 

0420030700-C 79374 Mor 3 
 
 

Tabell 4-20 Tiltaksrettet overvåking i elver Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i elver 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

216-72-R 2802  
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Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya vannområde 

Tabell 4-21 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0420030300-6-C 80565 Altafjorden, AFI-2 

0420030402-C 86063 Tuvan - C2 

0420030300-6-C 80564 Altafjorden, AFI-1 

0420030502-C 84986 Kåfjorden - Si1 

0420030600-2-C 80563 Altafjorden, Rafsbotn RA 

0420010200-2-C 85986 Vassvika - Va3 

0420010200-2-C 95339 C2 Vassvika 

0420010200-2-C 98767 Vassvika C2 

0420030402-C 86061 Ytre Koven - C2 

0420030102-2-C 86053 Storvik - C2 

0420030102-2-C 97115 Storvik C2 

0420030502-C 84987 Kåfjorden - Si2 

0420030402-C 83710 Langfjorden FM1 

0420030102-1-C 50986 Øksfjorden Skognes 

0420030101-4-C 97126 Olaneset C2 

0420030101-2-C 97076 Kjøsen C2 

0420030101-2-C 97104 Steinviknes C2 

0420030502-C 84988 Kåfjorden - Si3 

0420030600-5-C 80562 Altafjorden, Bukta BU 

0420030102-2-C 85992 Auskarsnes - C2 

0420030300-4-C 80561 Altafjorden, Bossekop BO 

0420030402-C 83711 Langfjorden FM2 

0420030402-C 96766 Rivarbukt C2 

0420030402-C 98096 Sommarbukt C2 

0420030402-C 98624 Eidsnes C2 

0420010200-2-C 93188 C2 Marøya 

0420010200-2-C 99472 Marøya C2 

0420010200-2-C 99476 Marøya Cref 

0420010300-C 96761 Hundbergan C2 

0420031000-C 94596 Store Kvalfjord, STO-2 

0420031000-C 96735 Pollen, POL-2 

0420030200-7-C 95328 C2 Davatluft 

0420030502-C 84989 Kåfjorden - Si4 

0420030501-1-C 80560 Altafjorden, Kåfjorden KFI 

0420030502-C 80559 Altafjorden, Kåfjorden KF 

 
  



133 
 
 

Nordreisa-Kvænangen vannområde 

Tabell 4-22 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Nordreisa-Kvænangen vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann Nordreisa-Kvænangen vannområde 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0403040103-C 89242 Hjellberget C2/ASCref 

0403040103-C 89249 Fjellbukta C2 

0403040103-C 89253 Fjellbukta Cref 

0403040103-C 89247 Karvika C2/ASCref 

0403040103-C 97715 C2 Rakkenes 

0403040103-C 97720 C Ref Rakkenes 

0403040103-C 97483 C2 Nøklan 

0403040104-3-C 97496 C2 Kviteberg 

0403040104-3-C 97500 C ref Kviteberg 

 

Lyngen-Skjervøy vannområde 

Tabell 4-23 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Lyngen-Skjervøy vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann Lyngen-Skjervøy vannområde 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0403030100-1-C 91273 Årøya, ÅRØ-2 

0403030100-2-C 91744 Follesøy, FOL-2 

0403030100-2-C 91704 Vorterøya, VOR-2 

0403030502-C 89589 Gourtesjohka St. 2 

0403030600-1-C 63043 Uløy, ULØ-2 (Rotsundet, Rot2.2) 

0403030600-1-C 63044 Klokkstein, KLO-2 (Rotsundet, Rot2.3) 

0403030800-C 95173 Kåvika, KÅV-2 

0403030800-C 95380 Skarvestein, SKA-2 

 

Balsfjord-Karlsøy vannområde 

Tabell 4-24 Tiltaksrettet overvåking i elver i Balsfjord-Karlsøy vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i elver Balsfjord-Karlsøy vannområde 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 
198-39-R 82862 Kjoselva st. 2 

198-39-R 60502 Kjoselva st. 1 

198-39-R 82861 Kjoselva st. 0 

 
Tabell 4-25 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Balsfjord-Karlsøy vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann Balsfjord-Karlsøy vannområde 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0402000031-C 93936 Angstauren, ANG-2 

0402000031-C 85876 Småvær, St. 3 
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0402000031-C 94558 Småvær, SMÅ-2 

0402000031-C 94557 Småvær, SMÅ-5 (REF) 

0402010300-3-C 89326 Brensholmen, BRE-C2 

0402011300-C 94156 Tussøya, TUS-2 

0402011300-C 89583 Angstauren, ANG-REF 

0402020500-2-C 89331 Finnvik, FIN-2 

0402020500-2-C 89637 Finnvik-Ref 2017 

0402020800-C 90572 Solheim, SOL-2 

0402020800-C 51601 Grøtsund, R1 

0402020900-11-C 51646 Tromsøysund, T5 

0402020900-11-C 51593 Tromsøysund, Hansjordnes nord T4 (T3) 

0402020900-11-C 51645 Tromsøysund, T4 

0402020900-11-C 51592 Tromsøysund, Breivika ytre T1 

0402020900-11-C 51617 Tromsøysund, Steinneset 8 (L2) 

0402020900-11-C 51594 Tromsøysund, Breivika indre T10 (T2) 

0402020900-11-C 51651 Tromsøysund, Tromsøybrua sør T6 

0402020900-11-C 51616 Tromsøysund, Hungerneset 6 (L1) 

0402020900-1-C 51657 Tromsøysund, Lanes syd T7 

0402020900-3-C 51658 Tromsøysund, Nordspissen nord T8 

0402021000-2-C 51649 Sandnessund, Grindneset L4 

0402021000-2-C 51599 Sandnessund, S17 (S2) 

0402021000-2-C 51598 Sandnessund, S16 (S1) 

0402021000-2-C 51612 Sandnessund, Hamna 11 (L5) 

0402021000-2-C 51619 Sandnessund, Åsgård 16 (L3) 

0402021000-2-C 51597 Sandnessund, S15 (S3) 

0402021100-C 51650 Nordbotn, Tennes L6 

0402021100-C 51647 Nordbotn, N1 

0402021200-C 51609 Sørbotn, Håkøybrua syd SB1 

0403010700-C 89612 Langås St. REF 

0403010700-C 89607 Langås St. 2 

0403010900-C 90846 Strandmo, STR-REF 

0403010900-C 90841 Strandmo, STR-2 

0403020100-C 92786 Larrstangen, LAR-2 

0403020100-C 95548 Korsnes, KOR-2 

0403020100-C 92790 Larrstangen, LAR-REF 

0403020100-C 95553 Korsnes, KOR-REF 

0403010600-C 97346 Karanes, KAR-2 

0403011000-C 98731 MJØ-2 

0403010700-C 98735 MJØ-REF  

0402020200-C 96336 SES-2 

0402020200-C 96340 SES-REF 
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Senja vannområde  

Tabell 4-25 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Senja vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann Senja vannområde 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 
0401010100-6-C 90647 Barbogen, BAR-REF 

0401011100-C 90640 Barbogen, BAR-2 

0401011300-C 90060 Bergsfjorden, SKA3 

0401011300-C 90064 Bergsfjorden, SKA7 

0401011300-C 90058 Bergsfjorden, SKA2 

0401011400-C 90061 Bergsfjorden, SKA4 

0401011400-C 90063 Bergsfjorden, SKA6 

0401011400-C 90062 Bergsfjorden, SKA5 

0401011700-2-C 89308 Vindammarneset, VIN-2 

0401011700-2-C 86835 Indre Bringenes, IBR-2 

0401011700-2-C 86840 Indre Bringenes, IBR-REF 

0401030100-5-C 89645 Skårliodden. Ref 2018 

0401030100-5-C 90726 Skårliodden, SKÅ-2 

0401030300-1-C 89302 Kvitfloget, KVI-2 

0401030600-C 89233 Lekangsund-3/C2 

0401030600-C 92484 Skogshavn, SKO-2 

0401030600-C 89236 Lekangsund-6/C2 

0401030600-C 88139 Storvika V, STO-5 

0401030600-C 88136 Storvika V, STO-2 

0401030700-1-C 89300 Sortevik, SOR-4 

0401030700-1-C 89298 Sortevik, SOR-2 

0401010703-C 96442 Årberg, ÅRB-2 

0401010703-C 96446 Årberg, ÅRB-REF 

0401010703-C 96697 Hallvardsøya, HAL-2 

0401010703-C 96701 Hallvardsøya, HAL-REF 

0401030100-5-C 97698 DUR-2 

0401030100-5-C 97702 DUR-REF  

0401020100-4-C 100118 Gjervika, GJE-2 

0402010102-C 89951 Trælvika, TRÆ-REF (2018) 

0402010102-C 89947 Trælvika, TRÆ-2 (2018) 

0402010200-C 90161 Baltsfjorden, BAL-REF 

0402010200-C 90157 Baltsfjorden, BAL-2 

0402010300-1-C 89319 Trettevik, TRE-2 

0402010300-1-C 89324 Trettevik, TRE-7 

 

Bardu-Målselv vannområde 

Tabell 4-26 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Bardu-Målselv vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann Bardu-Målselv vannområde 
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Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 
0402010900-1-C 46744 Nordfjord1 

0402010900-2-C 46745 Nordfjord2 

 
Tabell 4-27 Tiltaksrettet overvåking i elver i Bardu-Målselv vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i elver Bardu-Målselv vannområde 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 
196-185-R 28369 Nord3 

196-183-R 30879 lit2 

196-148-R 29215 Bjelma – utløp 

 
Tabell 4-28 Tiltaksrettet overvåking i innsjøer i Bardu-Målselv vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i innsjøer Bardu-Målselv vannområde 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

 196-51628-L  30880  lit1 

 
 

Harstad-Salangen vannområde 

Tabell 4-29 Tiltaksrettet overvåking i kystvann i Harstad-Salangen vannområde. 

Tiltaksrettet overvåking i kystvann Harstad-Salangen vannområde 

Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

0401010100-6-C 94491 Høgholmen C2 

0401010403-2-C 94505 Skommesvik C2 

0401010502-6-C 85444 Bygdesundet St. 1 

0401010502-6-C 85446 Bygdesundet 

0401010502-6-C 85445 Bygdesundet St. 2 

0401020100-1-C 92442 BH7 Resipient Harstad 

0401020100-1-C 92441 BH6b Resipientund Harstad 

0401020100-3-C 92631 L6 Harstad Resipientundersøkelse 

0401020100-4-C 87967 Mollvika, MOL-REF/OTE-7 

0401020100-4-C 88130 Oterneset, OTE-2 

0401020100-4-C 87962 Mollvika, MOL-2 

0401020200-C 89049 Dypingen C2 

0401020200-C 60567 Kvernsundet Kv Dyp 3 / Ve3 

0401020200-C 60565 Kvernsundet Kv Dyp 1 / Dy3 

0401020200-C 94486 C2 Vestnes 

0401020400-3-C 92443 BH8 Resipient Harstad 

0401020400-3-C 92632 L7 Harstad Resipientundersøkelse 

0401020400-4-C 89054 Toppsundet TV4/C4 

0401020400-4-C 89052 Toppsundet TV2/C2 

0401020500-1-C 63275 Harstad havn BH3 
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0401020500-1-C 92440 BH5 Resipientund Harstad 

0401020500-1-C 63276 Harstad havn BH4 

0401020500-2-C 92630 L5 Harstad Resipientundersøkelse 

0401020500-2-C 43812 Harstad havn, H1035 / BH1 

0401020500-2-C 63274 Harstad havn BH2 

0401020500-2-C 92629 L4 Harstad Resipientundersøkelse 

0401020500-2-C 92628 L2 Harstad Resipientundersøkelse 

0401020500-2-C 92627 L1 Harstad Resipient 

0401020600-2-C 89340 Ytre Stræte, YS-5 

0401020600-2-C 89343 Gregusvika, GRE-3 

0401020600-2-C 89337 Ytre Stræte, YS-2 

0401020600-2-C 97525 Trollvika C2 

0401020702-3-C 46754 Grovfjord1 

0401020702-3-C 46756 Grovfjord3 

0401020702-3-C 46755 Grovfjord2 

0401020900-C 90631 Kjeiprød, KJE-2 

0401020900-C 90632 Kjeiprød, KJE-3 

0401020900-C 90634 Kjeiprød, KJE-5 

0401021200-C 92401 Mjøsund Vest, MJØ-5 

0401021200-C 92398 Mjøsund Vest, MJØ-2 

0401021200-C 92402 Mjøsund Vest, MJØ-6 (REF) 

 
I vannområde Harstad-Salangen gjennomføres det tiltaksrettet overvåking av Kasfjordvatn 
(vannforekomst-ID 177-48181-L, stasjonsnavn kas0) 
 
 

 Overvåking i beskyttede områder 

Pågående overvåking i beskyttede områder i samsvar med krav fra regelverket som ligger til 
grunn for beskyttelsen: 
 

 Råvannskvalitet i drikkevannskilder overvåkes fortløpende. Pr. 01.01.2020 
foreligger ikke oversikt over vannforekomster og stasjoner der kommunene 
overvåker råvannskvaliteten.  

 Bestandsovervåking i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. 
Resultater presenteres i rapporter fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 
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 Overvåking i grunnvannsforekomster 

 

Basisovervåking Grunnvann 

Vannområde Vannforekomst ID StasjonsID Stasjonsnavn 

Indre Varangerfjord  241-935-G ¹ Karlebotn – Kilde nr. 39620 

Lakselvvassdraget og 

Porsangerfjorden 224-10-G ¹ Lakselv – Brønn nr. 8566 

Alta, Kautokeino, Loppa 

og Stjernøya 

² ¹ Mieron - Kilde nr. 39624 

212-27-G ¹ Kåfjordbotn - Kilde nr. 67713 

Nordreisa-Kvænangen ² ¹ Sekkemo - Brønn nr. 39383 

Balsfjord-Karlsøy 203-886-G ¹ Ramfjordmoen - Kilde nr. 50891 

Bardu-Målselv 196-20-G ¹ Øverbygd - Brønn nr. 8594 

¹ Grunnvannsstasjonen har pr. 1.1.2020 ikke ID i Vannmiljø. Kilde- og brønn nr. oppgitt i stasjonsnavn er 

nummer i Granada - nasjonal grunnvannsdatabase. 
² Stasjonen ligger ikke innenfor avgrenset grunnvannsforekomst i Vann-Nett. 
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5 Vedlegg: Interaktive kart  
 Avgrensing av vannforekomster 

o Overflatevann 
o Grunnvann 

 Vanntyper 

 Økologisk tilstand, inkludert tilstand for kvalitetselementene (biologiske, fysisk-
kjemiske, vannregionspesifikke stoffer og hydromorfologiske element) 

 Kjemisk tilstand, inkludert informasjon om hvilke stoffer regionen ikke når 
miljømålene for 

 Informasjon om hvilke metoder som er brukt for å klassifisere (overvåking, 
representativ overvåking, modellering, påvirkningsanalyse) 

 Informasjon om presisjon 
 
 

Interaktive kart er tilgjengelig her. 
   

https://experience.arcgis.com/experience/9a8f232e3cbb4badb218d75579ba348e/page/page_1/
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6 Vedlegg: Oversikt over miljømål og 
unntak 

  
Oversikt over miljømål og unntak er å finne i denne rapporten i Vann-Nett: 

 

https://vann-
nett.no/portal/#/reportgenerator/291/Vannforekomster%20med%20tilstand,%20potensial,%20milj
%C3%B8m%C3%A5l%20og%20unntak%20fra%20milj%C3%B8m%C3%A5l 

 
For å få fram rapporten, skal du velge aktuell vannregion. Rapporten kan importeres direkte til Excel. 

 
 

7 Vedlegg: Regionale planretningslinjer 
 

Retningslinjer om arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og 
vannforskriften 
 
Hensikt med retningslinjene 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå helhetlig vannforvaltning etter vannforskriften.  

 
Forholdet mellom vannforskriften og FNs bærekraftmål 
Godt vannmiljø er en forutsetning for alt liv på jorda og er en grunnleggende del av 
naturmiljøet, jf. FNs bærekrafts mål nr. 6 (rent vann og gode sanitærforhold), 14 (liv under 
vann), 15 (liv på land) og 17 (samarbeid for å nå målene) For å unngå forringelse av 
miljøtilstanden i vann og for å bidra til å nå de nasjonalt fastsatte målene i Regional plan for 
vannforvaltning er disse generelle retningslinjene utarbeidet. 
 
Ved å vurdere vannmiljø og fastsatte miljømål i en tidlig fase av arealplanleggingen, legger 
man til rette for en samfunnsøkonomisk og bærekraftig forvaltning av vassdragsmiljøet og 
omkringliggende arealer.  

 
Vannforskriften i kommunene 
Kommunene har et selvstendig ansvar for å følge opp vannforskriften, som sektormyndighet 
og arealmyndighet. 

 
Kommunene anmodes om å innarbeide vannmiljø som et vurderingstema i sin ordinære 
saksbehandling og kvalitetssikringssystemer. 

 
Veileder om vannmiljø i arealplanlegging kan leses her. 

 
Hvordan oppnår vi dette 
Retningslinjene er førende for planarbeid etter plan- og bygningsloven. Arbeidet med de 
regionale vannforvaltningsplanene følger reglene i plan- og bygningsloven og 
naturmangfoldloven.  
 

https://vann-nett.no/portal/#/reportgenerator/291/Vannforekomster%20med%20tilstand,%20potensial,%20milj%C3%B8m%C3%A5l%20og%20unntak%20fra%20milj%C3%B8m%C3%A5l
https://vann-nett.no/portal/#/reportgenerator/291/Vannforekomster%20med%20tilstand,%20potensial,%20milj%C3%B8m%C3%A5l%20og%20unntak%20fra%20milj%C3%B8m%C3%A5l
https://vann-nett.no/portal/#/reportgenerator/291/Vannforekomster%20med%20tilstand,%20potensial,%20milj%C3%B8m%C3%A5l%20og%20unntak%20fra%20milj%C3%B8m%C3%A5l
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-arealplanlegging/
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Regional plan for vannforvaltning inneholder nasjonalt fastsatte mål for vannmiljøet i 
vassdrag, grunnvann og kystvann. De nasjonalt fastsatte målene og planlagte tiltak er også 
registrert i den nasjonale vann-databasen www.vann-nett.no . Hensikten med disse 
retningslinjene er å inkludere vann på et tidlig stadium i kommuneplanens samfunns- og 
arealplanlegging. Dette både for å nå miljømålene for vann innen 2027 der dette trengs og 
for å unngå forringelse av miljøtilstanden der miljømålet er nådd. 

 

 
Figuren viser de fem klassene for miljøtilstand som følger av vannforskriften. For de fleste vannforekomstene er 
miljømålet «God tilstand» og dette er miljømålet som skal nås dersom ikke annet fremgår av den regionale 
vannforvaltningsplanen og i Vann-Nett. Hvis miljøtilstanden for den enkelte vannforekomst er moderat eller lavere, er 
det behov for tiltak for å nå miljømålet om god tilstand. Samtidig er det viktig å unngå aktivitet som forringer 
miljøtilstanden der hvor miljømålet «God tilstand» alt er nådd. 

 
Konkrete beskrivelser av miljøtilstand, fastsatte miljømål og planlagte tiltak for den 
enkelte vannforekomst og aktuelle vassdrag er beskrevet i denne regionale 
vannforvaltningsplanen, med tilhørende regionalt tiltaksprogram og i Vann-Nett.  
 
Arealendringer og fysiske inngrep i og langs vassdrag kan gi store negative påvirkninger 
og forringelse av vannmiljøet. 
 

Vannforekomster hvor det kan være særlig viktig med en restriktiv arealforvaltning er 
vassdrag sårbare for inngrep eller forurensning, varig verna vassdrag, beskyttede områder 
etter vannforskriften, herunder drikkevann, badevann og nasjonale laksevassdrag og fjorder. 
Eksemplene er ikke uttømmende. 
 

http://www.vann-nett.no/
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Generelle retningslinjer for arealplanlegging som kan påvirke vannmiljø: 
Det framgår av Plan- og bygningslovens § 1-8, første ledd; «I 100-metersbeltet langs sjøen og 
langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
andre allmenne interesser.»  

 
1. Vannmiljø  

1.1. Regional plan for vannforvaltning bør innarbeides og detaljeres i kommuneplan og 
underliggende planer, basert på kunnskap om lokale forhold. Vannmiljø og vedtatte 
miljømål skal vurderes og tas hensyn til i planarbeid som kan påvirke vann.  
 
Interkommunalt samarbeid bør vurderes ved påvirkninger på vannmiljø, på tvers av 
kommunegrensene. 

 
1.2. Elver og bekker skal som hovedregel ikke lukkes og skal bevares så nært opptil sin 

naturlige form som mulig.  
 

1.3. I planer som berører allerede lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag, skal det 
vurderes om vassdraget kan gjenåpnes og restaureres.  

 
2. Naturfare og klimatilpasning 

2.1. Det bør ikke legges til rette for utbygging i områder med risiko for naturfare som for 
eksempel flom og havnivåstigning.  
 

2.2. Vurderinger av vannmiljø må sees i sammenheng med føringer i Statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 
 
 

3. Overvannshåndtering  
3.1. Planlegging skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. Det bør 

vurderes hvordan blå-grønn infrastruktur kan bidra til å forebygge flomødeleggelser 
og overvannsproblemer 

 
3.2. Overvannsløsninger skal ta hensyn til og fortrinnsvis forbedre stedets økologiske 

systemer og øke det biologiske mangfoldet. 
 

3.3. Overvannsløsninger og avløpssystemer bør planlegges med tilstrekkelig kapasitet til 
å ta unna forventet økt nedbørintensitet og nedbørsmengde, gjerne med bruk av 
grønne infiltrasjonsområder og åpne vannveier. 

 
4. Deponering av masser 

4.1. Deponering av masser bør som hovedregel unngås nær sjø og vassdrag. Dersom det 
like vel åpnes opp for deponering av masser må krav om tiltak for å hindre avrenning 
av partikler og annen forurensning som kan påvirke vannmiljøet vurderes etter 
vannforskriften og annet sektorlovverk. 
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5. Grøntdrag og kantsoner 
5.1. Grøntdrag og restarealer langs vassdrag skal som hovedregel bevares for å ivareta 

verdifulle kvaliteter knyttet til vannkvalitet, biologisk mangfold, og 
landskapsøkologiske korridorer og landskapselementer.  
 

5.2. Større landskapsøkologiske korridorer som ivaretar grøntstrukturer og blågrønne 
verdier i urbane områder bør tillegges særskilt verdi. 

 
5.3. Andre områder av betydning for vannmiljø, som myr, våtmark, skog og ugjødsla 

mark bør tas hensyn til i planleggingen. 
 

6.  Bestemmelser og hensynssoner 
6.1. I kommuneplanens arealdel og i underliggende planer bør det legges inn 

bestemmelser og hensynssoner for å ivareta vannmiljøet i tråd med regional 
vannforvaltningsplan. Dette gjelder særlig i arealplaner som omfatter sårbare 
vassdrag og beskyttede områder etter vannforskriften.  
 

6.2. Kommunene skal i sin plan- og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for 
dagens og framtidas behov. 
 

6.3. I bestemmelser til kommuneplanens arealdel og underliggende arealplaner kan det 
ved behov stilles rekkefølgekrav for å sikre at fastsatte mål for vannmiljø nås og at 
vannforekomsten ikke settes i risiko for å forringe miljøtilstanden. 

 
Retningslinjenes gyldighet  
Disse retningslinjene er utarbeidet for å være retningsgivende for planlegging etter plan- 
og bygningsloven.  
 
Vannforskriften og annet lovverk 
Retningslinjene kan berøre temaer som i noen tilfeller også er regulert etter egne 
sektorlover og som gjelder uavhengig av og krever egen behandling etter 
sektorlovverket. 
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8 Vedlegg: Rapport om plastforurensing i 
Troms og Finnmark vannregion 

 

 Plastforurensing i Troms og Finnmark vannregion 

Plastforsøpling er et komplekst problem for samfunn og miljø. Årsakene og kildene er mange og 
komplekse. Plast på avveie er alt fra brøytestikker som havner i sjøen ved snødumping, overfylte 
avfallscontainere som burde vært håndtert, til usikrede plastgjenstander på land og til vanns. Felles 
for alt dette er at avfallet til slutt kan havne i våre vassdrag, innsjøer og kystområder.  
Dette notatet tar for seg plastforurensning i vannforekomster, og inkluderer både vassdrag, innsjøer 
og kystvann. Det totale omfanget av plastforsøpling i vann i Troms og Finnmark vannregion (heretter 
omtalt som vannregionen) er ikke tidligere kartlagt i detalj. Det finnes imidlertid noe informasjon om 
sjøbaserte kilder, og i Nord-Norge dominerer det fiskerirelaterte avfallet på strendene (Falk-
Andersson et. al. 2019). En tilsvarende oversikt over de viktigste kildene til plastforurensing i 
vassdrag og innsjøer er ikke kjent. En slik oversikt hadde vært nyttig i utarbeidelsen av forslag til 
tiltak, men var ikke innenfor budsjettrammene til dette oppdraget. 

 Forekomst av plastforurensing 

For å ha god oversikt av forekomst av plastforurensing og for å utvikle tiltakene som er tilpasset 
forurensningssituasjonen trengs det å få samlet informasjon om relaterte drivkrefter og kilder, 
distribusjon og konsentrasjon og økologisk og økonomiske effekter og konsekvenser. 

 

Drivefekter og kilder 
Årsak til utslipp av plast i vannforekomster er et resultat av flere menneskelige påvirkninger både fra 
land og sjø. Tradisjonelt har drivkrefter og kilder til plast forurensing blitt analysert ved å skille 
mellom sjøbaserte og landbaserte aktiviteter og deretter systematisk revidert de økonomiske 
sektorer som er kjent etter erfaring fra forskjellige områder at de bidrar til utslipp av plast i naturen. 
 

Fiskeri, akvakultur og sjøfart 
Informasjon om søppel registrert i strandsonen fra flere forskjellige kilder, samlet i Harr et al., 2019, 
viser at mellom 1/5 og 2/3 av søppel som finnes langs kystlinje i Norge kommer fra sjømatnæringene. 
Andelen søppel er høyere i nord enn i sør, og har generelt høyere vekt enn antall. Figur 1a viser at 
fiskeriaktivitet inn i vannregion er høyest sørvest og nord av Sørøya; rett utenfor Porsangerfjorden og 
Laksefjorden; i Lyngenfjorden, Ullsfjorden og Fugløysundet; og sørøst for Varangerhalvøya. Utenfor 
grunnlinjen, og derfor utenfor vannregion, er aktivitet høyest nordvest for Sørøya og nord for 
Nordkinnhalvøya. I samme figur er det også mulig å se aktivitet fra akvakultur i vannregionen, med 
mest aktivitet i sørvestre del av vannregionen med konsentrasjon av akvakulturanlegg i Vågsfjorden 
og vest for Senja, og mellom Lyngen og Kvaløya. Resultater fra analyser og felt-kartlegging 
gjennomført mellom 2018 og 2019 i Dypdykk og MAP prosjekter og samlet i et videre analyse av 
plastforsøpling fra fiskeflåten (HAVPLAST prosjekt, Harr et al., 2019), viser at delen av vekt av søppel i 
strandsone som er fiskerirelatert eller sjøbasert er 59% i Tromsø område og øker til 86% i Øst-
Finnmark. Hovedvekten av dette søppelet er fiskerirelatert, men noe søppel fra akvakultur vil være 
blandet inn. 
 
I tillegg til analyser av søppel i strandsone og analyse av søppel samlet gjennom «Fishing for Litter» 
(Rødas et al., 2018) viser at av alt det fiskerirelaterte søppelet som ble registrert i plukkanalysene (5 
havner i hele Norge inkl. Tromsø, 2018-2019), var 66 % tydelig identifiserbart som fiskeredskap og 
etter redskapstype. To tredjedeler av disse identifiserbare redskapene besto av hele eller deler av 
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bunntrål for fisk. Avkapp og bøting utgjorte 10 %. Andre identifiserbare redskapstyper var bunntrål 
for reke (6 %), garn (5 %), line (5 %), og snøkrabbeteiner (3 %). Alle andelene er i vekt; gjenstander 
ble ikke telt. Av det fiskerirelaterte avfallet registrert under plukkanalysene var 60 % plast i vekt (Harr 
et al., 2019). 
 
Utslipp av plast i sjøen kan også skje fra andre fartøy som frakte- eller passasjerfartøy. Figur 1b viser 
tetthet av fartøy med konsentrasjon av passeringer i ruter som kobler Vestfjorden i Lofoten og 
Harstad med Tromsø og videre til Alta og Hammerfest. Tettheten av fartøy reduseres imidlertid 
vesentlig nordøst av Hammerfest. 
I flere vannområder i Troms og Finnmark vannregion har det vært dokumentert utslipp og 
forekomster av plastforurensing som tydelig viser at fiskeri og akvakultur-aktiviteter er en kilde til 
plastforurensing, for eksempel, i vannområdene Balsfjord – Karlsøy, Lakselvvassdraget og 
Porsangerfjorden, Varangerhalvøya, og Indre Varangerfjord (se tabell i vedlegg). «Dyppdykk» analyse 
av strandsøppel har også dokumentert at utslipp fra fiskeri med stor dominans i antall gjenstander av 
tauavkapp i for eksempel Vardø (Varangerhalvøya vannområde i 2018) og Rekvika (OSPAR strand i 
Balsfjord-Karlsøy vannområde også i 2018) (Falk-Andersson et al. 2018). Videre analyse av 
strandsøppel ved «Dyppdykk-metoden» fra flere lokaliteter i Balsfjord-Karlsøy vannområde i 2019 
viste at fiskerirelatert søppel dominerte søppelsammensetning på «yttersida» eller hav-eksponerte 
lokaliteter mens industrirelatert søppel dominerte på «innersida» eller ved fjordlokaliteter (Roland 
og Drægni, 2019). 
 
I tillegg til tap eller «utslipp» av redskaper eller deler av redskaper, har akvakulturaktiviteter vært 
identifisert som en kilde av mikroplast. Dette er basert på observasjoner av fôringsrør for akvakultur 
som har blir slitte og tynne etterhvert og det er estimert at dette fører til mikroplastutslipp i 
fasiliteter som bruker fôringsrør for å mate fisk. En god del av akvakulturlokaliteter i Troms og 
Finnmark bruker disse type rør. En nylig simuleringsstudie viser at utslipp fra fôringsrør kan variere i 
stor grad med gjennomsnitt estimat av årlig utslipp fra lakseoppdrett i Norge er 30 tonn (Vangelsten 
et al., 2019). 

 

 

Fig. 1a Distribusjon av godkjente akvakultur lokaliteter og fiskeriaktivitet i Troms og Finnmark vannregion 
område. Grunnlinje er markert til å hjelpe med plassering av ytterst grense av vannregion. Kart kilde: 
BarentsWatch Arealverktøy. 

https://kart.barentswatch.no/
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Fig. 1b Distribusjon av skipstetthet tilknyttet Troms og Finnmark vannregion. Grunnlinje er 

markert til å hjelpe med plassering av ytterst grense av vannregion. Kart kilde: BarentsWatch 
Arealverktøy. 
 

Husholdning, industri og andre sektorer eller potensielle forurensende landbaserte aktiviteter 
Distribusjon av menneskelig aktivitet på land er forbundet med befolkningstetthet og distribusjon av 
aktivitetene selv. Befolkningen i Troms og Finnmark vannregion er konsentrert i og rundt byer og 
tettsteder i regionen, nemlig Tromsø, Harstad, Alta, samt Senja og Hammerfest kommune (Fig. 2). 
Det er også her det foregår mest industriell aktivitet i vannregionen. 

 

 

Fig. 2 Distribusjon av befolkning i Troms og Finnmarks kommunene as per 30.06.2020. Kartkilde: SSB. 

https://kart.barentswatch.no/
https://kart.barentswatch.no/
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Både husholdning og industri er avhengig av god avfallshåndtering. Generelt sett tilbyr 
renovasjonsaktører i Norge løsninger for tilstrekkelig håndtering av plastsøppel -så det ikke havner 
på avveie. Likevel byr prosesser med aktørenes håndtering av avfall fra husholdning og industri på 
utfordringer som kan resultere at dette avfallet blir en kilde til utslipp. 
Både avløp og renovasjon skal vurderes her. 
 

Avløp 
Det finnes ulike typer løsninger for avløp i regionen. Mange av de kommunale avløpene går urenset 
rett i resipienten, mens noen av avløpsanleggene er slamavskilleranlegg, hvor slammet samles opp 
og brukes til blant annet jordforbedring, både i landbruk og til plener og grøntanlegg. Selv om 
omfanget av utslipp fra slike anlegg ikke er kartlagt er det klart at både avløpsvannet og slammet vil 
være en kilde til utslipp av mikro- og makroplast. Bidrag fra avløp har vært kommenter for eksempel i 
vannområdene Varangerhalvøya og Indre Varangerfjord. 
 

Renovasjon og deponi 
I vannregionen er det mange velfungerende avfallshåndteringsselskap, som alle har gjort en stor jobb 
for å legge til rette for en god innsamling av avfall, både for private aktører og for næringsliv. I 
vannregionen finnes det flere avfallsdeponi for blant annet plast. Avfallsanleggene kan være «hot 
spots» til utslipp av plast til omkringliggende områder. Dette har vært for eksempel dokumentert i 
Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden vannområde ved Gairasmoen avfallsanlegg hvor plastavfall 
blåser utenfor gjerdet av anlegget. Det er også fare for at plast kan komme ut i miljøet som 
mikroplast gjennom sigevannet. Det finnes også flere veifyllinger og villfyllinger i vannregionen som 
kan være kilder til plastforurensing i tillegg til gamle deponier som har ikke vært ordentlig forseglet 
og kan nå være erodert av avrenning eller bølger. Utfordringer med villfyllinger eller gamle deponier 
har vært identifisert som kilder til plastforurensing i vannområdene Balsfjord – Karlsøy, 
Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden, Varangerhalvøya, og Indre Varangerfjord. 
Uavhengig av hvor velfungerende avfallssystemer er, kan utslipp alltid skje hvis befolkning og turister 
ikke bruker eksisterende systemer riktig og således bidrar med forsøpling utendørs eller i natur. 
Dette har vært dokumentert i flere av Troms og Finnmark vannområder. 
 
I tillegg til renovasjon og avløp hos industrier og tjenester kan det være snakk om direkte utslipp av 
mikroplastpartikler i forbindelse med produksjon eller vedlikehold. Industribedrifter har strenge krav 
til avfallshåndtering av farlige eller miljøfarlige stoffer. Det er ikke gjennomført egen kartlegging av 
omfang av plastforsøpling fra denne sektoren, men det er rimelig å anta at det vil være store 
forskjeller i plastforurensing fra industri til industri. 
 

Samferdsel 
I Troms og Finnmark fylke finnes ulike typer veier, som europaveier, fylkesveier og kommunale og 
private veier. Ansvar for avfallshåndtering og annen renovasjon i tilknytning til disse veiene ligger hos 
henholdsvis Statens vegvesen, Fylkeskommune, kommune og privatpersoner. Det er 7 691 kilometer 
(SSB) med vei i Troms og Finnmark fylke som i stor grad ligger rett ved sjøen eller følger retning til 
elver eller bekker som gjør at utslipp relatert med ferdsel får veldig kort vei til vannforekomst. 
 
Samferdsel kan være kilde til utslipp av betydelig mengde mikroplast fra bildekk. Statens Vegvesen 
har i sin Nasjonal Transportplan 2018-2019 sagt at de skal arbeide for å unngå at mikroplast spres til 
vannforekomster. På bakgrunn av dette vil trolig Statens Vegvesen i nær fremtid utrede og 
undersøke både omfang og effekten av mikroplast langs veiene. I tillegg kan plastgjenstander eller 
avfall bli tapt eller dumpet fra kjøretøyer som gjør transportveier en «hotspot» av plastutslipp. 
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Diffus avrenning kan være utslipp til resipienten i mange former. I vannregionen kan rydding og 
fjerning av snø ofte være en utfordring, og snø blir i stor grad fjernet ved dumping i sjø. Dette er 
sannsynligvis hovedårsaken til at en finner brøytestikker ved strandryddinger. I tillegg kan 
snødumping være en kilde til spredning av mikroplast fra bildekk. Det er derfor rimelig å anta at 
dumping av snø er en kilde til spredning av plast i regionen. 
 

Konstruksjonsarbeid 
Bygging av veier og annen infrastruktur knyttet til samferdsel kan også være en kilde til 
plastforurensing og dette har vært dokumentert i forhold til bygging av nye E6 Alta Vest. 
Armeringsfiber og sprengledninger funnet langs kystlinje i nærhet av byggeområde (Kåfjord og 
Mølnes) har vært tilknyttet til veibyggingsprosjekt. I tillegg har fyllingsmasse med plastrester vært 
brukt til flyplassfyllinga i Alta lufthavn. 
 
Bidrag fra byggesektor har også vært identifisert gjennom «Dypdykk» metoden som hovedkilde av 
avfallet, særlig isopor, som har akkumulert på Nipøya, nord for Tromsø (Falk-Andersson et al., 2018). 
 

Landbruk 
Det er mange kommuner i vannregionen med betydelig landbruksproduksjon. Rundballer har blitt 
den vanligste lagringsmetoden for gressavlingene gjennom vinteren.  Disse rundballene lagres som 
oftest ute på jordene. Ved henting kan plastremser bli liggende igjen på lagringsplassen. Plastremser 
blir også revet løs av vind i løpet av vinteren.  Dette er sannsynligvis hovedårsaken til at man finner 
rester av landbruksplast i mange elver, innsjøer og på strender over store deler av Troms og 
Finnmark. Ubrukte rundballer som blir liggende i lang tid vil også være en kilde til plastforsøpling. Det 
samme gjelder fôringsplasser der plasten blir trampet ned i bakken eller tas av vinden dersom den 
ikke fjernes før dyrene slippes til. 
 
Forsøpling med landbruksplast har vært dokumentert, for eksempel, i området rundt Kautokeino, 
også i reindrifta, og oppover Brennelva og sideelvene i Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden 
vannområde. 
 

Reiseliv og fritid 
Reiseliv er en næring i vekst i store deler av vannregionen. For denne gruppen er det særlig avfall fra 
matemballasje og hygieneprodukter, samt i noen tilfeller ekskrementer som er en utfordring. 
Utfordringer rundt økende reiseliv er ikke kartlagt i detalj, men det eksisterer historier om områder 
som er betydelig tilgriset som følge av økt reiseliv og manglende tilrettelegging i form av 
avfallsdunker og toalettfasiliteter.  
 
Flere undersøkelser viser at det er betydelig svinn av gummigranulat fra kunstgressbaner. Fortsatt 
råder det uenigheter om omfanget av dette svinnet, men det er på det rene at noe av dette havner i 
elvene, innsjøene og i kystvannet. I fylket finnes omlag 80 kunstgressbaner av ulik størrelse (NFF). 
Det er anslått at én kunstgressbane har et svinn av gummigranulat på mellom 3-5 tonn pr år (Mepex 
2016). Dersom hver bane har et svinn på 3 tonn pr år blir det et svinn på i underkant av 240 tonn 
hvert år for fylket. Det er ikke sikkert at alt dette havner i vannveiene, men at en del av dette vil 
komme på avveie er åpenbart.  
  

Nasjonalitet og alder av søppel 
Gjennom «Dypdykk» metode, i tillegg enn kilde, er også mulig å få innsikt i nasjonalitet og alder på 
strandsøppel. Analyse av søppel i Balsfjord-Karlsøy vannområde referert over viste at det generelt 
var størst andel norske gjenstander (Falk-Andserson et al., 2018), og det var en større tetthet av 
norske gjenstander på «innersida» sammenlignet med «yttersida». Totalt er en større andel av søpla 
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eldre enn fem år og for søppel som var yngre enn fem år, var en større andel utenlandsk enn norsk 
(Roland og Drægni, 2019). 

 

 Distribusjon og konsentrasjon 

Data om distribusjon og konsentrasjon av plastforurensing i Troms og Finnmark vannregion er 
begrenset, stort sett relatert til kystområder og med veldig begrenset informasjon fra vassdrag og 
innsjøer. 
 
Kvantifisering av søppelmengder krever store, robuste datasett som reflekterer den reelle 
variasjonen i tetthet. Slike datasett må være representative for kystlinjen de skal beskrive. Det vil si 
at alle lokaliteter langs kysten, på havbunnen eller i overflaten må ha like stor sannsynlighet for å bli 
registrert uavhengig av forsøplingsgrad. Slike datasett er sjeldne, og kvantifisering av marin 
forsøpling er derfor svært krevende. 
 
Hold Norge Rent (HNR) sine strandryddedata, nå samlet under Rydde (ryddenorge.no), står for den 
desidert største mengden data på strandsøppel langs kysten av fastlands-Norge. Dessverre egner 
ikke disse dataene seg for kvantifisering ettersom datainnsamlingen ikke er randomisert. Selv om 
strekning ryddet i mange tilfeller er registrert, er det ikke tilfeldig hvilke strekninger som ryddes 
gjennom frivillig innsats. Det kan antas at strender med mye søppel som er lett tilgjengelig er 
overrepresentert i dataen. I tillegg er areal som er ryddet i de fleste tilfeller heller ikke registrert av 
frivillig rydding, noe som betyr at tettheten av søppel er uvisst (Harr et al., 2019). I noen tilfeller, når 
registreringene tilfredsstiller noen minimumskrav, inkludert en tydelig stedsangivelse, en registrering 
av gjenstandene som er ryddet og data fra ryddeaksjoner foreligger, kan da brukes til å kartlegge 
mengder og sammensetning av strandsøppel (Busch og Nashoug, 2020). SALT arbeider nå med å 
analysere ryddeaksjoner datasettet til Troms og Finnmark og ut av 1117 ryddeaksjoner mellom 2016 
og 2019 det er 353 som er egnet til videre analyse. 
 
Imidlertid til denne analysen er ferdigstilt, er det mulig å bruke gjennomsnittlig tetthet per 
vannområde til å få et grovt bilde av hvilke vannområder i Troms og Finnmark vannregion der det 
finnes mer søppel langs kystlinje. Absoluttverdier (kg/m av ryddet kystlinje) må en være veldig 
forsiktig med å sette, på av grunn av årsaker diskutert over, men de tillater sammenligning av de 
forskjellige vannområder.  Figur 3 viser at vannområder i nordøst av vannregionen (Måsøy og 
Magerøya; Varangerhalvøya; og Laksefjorden/Nordkinnhalvøya) har høyest mengde av søppel per 
ryddet meter av kystlinje. I tillegg til geografisk lokasjon, er det også mulig at andel av kystlinje som 
hører til yttersiden (områdene som grenser til storhavet) vs. innersiden (områdene som ligger 
innaskjærs og er isolert fra storhavet) har betydning for akkumulering av søppel. Det kan virke som at 
vannområder som er mer eksponert til storhavet akkumulerer mer søppel. Tendensen at det er mer 
søppel lenger ute i fjorden og i områder som er eksponert til storhavet er også rapportert i 
vannområdene Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden, Varangerhalvøya og Indre Varangerfjord. 
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Fig. 3 Gjennomsnitt tetthet av marint søppel per vannområde registrert langs ryddet kystlinje mellom 
2016 og 2021. Data kilde: Rydde.no. Basiskart, kilde: Miljødirektoratet. 

 
Data fra strandrydding, data fra SALT sitt MAP og Kvantesprang prosjekter (Haarr et al., 2019; Busch 
og Nashoug, 2020) er per i dag de eneste datasett på strandsøppel i Troms og Finnmark som dekker 
et representativt utvalg av kyststriper, som vi kjenner til.  Første analyse av en del av data innsamlet i 
disse prosjekter viser at ut av de 224 transekter registrert i 77 forskjellige lokaliteter i Øst-Finnmark 
(Laksefjorden/Nordkinnhalvøya og Varangerhalvøya) bare 5% var uten søppel og at på 91% av 
lokaliteter var det sjøbasert søppel (Harr et al., 2019). Foreløpige resultater (Busch og Nashoug, 
2020) viser at søppelmengdene på Nordkinnhalvøya er betydelig større enn på Varangerhalvøya. 
Dette er som forventet, ikke i tråd med vår grove sammenligning fra strandrydding data i figur 3. 
 
Fra den første analysen er det også tydelig at det er svært stor romlig variasjon i søppelmengder, i 
flere skalaer. Spesielt den store variasjonen over mindre skalaer – som fra helt ren til flere 100 kg 
med få hundre meters mellomrom – betyr at representative data er helt nødvendige dersom 
kvantifisering skal lykkes. Data fra ryddeaksjoner, som naturlig nok vil ha hovedfokus på de mest 
forsøplete områdene, vil med meget stor sannsynlighet overvurdere den totale søppelmengden. Det 
betyr at kvantifisering derfor må gjennomføres uavhengig av ryddeaktivitet (Haarr et al., 2019) som 
er i tråd med vannkoordinatorer erfaring at kunnskap om mengden og forekomster er mangelfull. 
Når analysen av Troms og Finnmark datasett (Fig. 4) er ferdiggjort vil dette gjøres tilgjengelig. Visshet 
og forståelse av mengder og sammensetting av søppel langs kystlinje i Troms og Finnmark skal da bli 
betydelig forbedret. Rådataene vil gjøres tilgjengelige gjennom Senter for oljevern og marint miljøs 
(SOMM) kartportal. 
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Fig.4 Kart med distribusjon av lokaliteter i Troms og Finnmark hvor søppel er registrert gjennom 
MAP-metoden og lokasjon av OSPAR strender. Kilde: Busch og Nashoug, 2020 

 
I tillegg til datasett i  MAP og Kvantesprang, finnes datasett over rydding av de 7 OSPAR strender som 
befinnes i Norge. To av disse er i Troms og Finnmark vannregion, i Balsfjord-Karlsøy vannområde 
(Rekvika), og er registrert siden 2011. Mellom 2011 og 2014 (utenfor planperiode) ble også data fra 
Sandfjordneset i Varangerhalvøya vannområde registrert ifølge OSPAR protokollen i. Utfyllende 
informasjon om alle OSPAR-stendene finnes i «Utredning av OSPAR-strender» skrevet på oppdrag fra 
Senter for oljevern og marint miljø (SALT, 2019).  
 
Søppelgjenstander samlet med OSPAR protokollen veies ikke og derfor er vanskelig å derivere 
betydelig informasjon om søppel tetthet som kan bli sammenlignet.  Gjennomsnittsmengder (antall 
gjenstander per 100 m av kystlinje) i Rekvika og Sandfjordneset, mellom 2012 og 2017 og mellom 

2012 og 2014, er 620649 og 11862, henholdsvis (OSPAR database). Åpenvikbukta i Indre Varanger 
vannområde erstattet Sandfjordneset i 2018 (mer informasjon kommer). 
 
Buhl-Mortensen og Buhl-Mortensen (2017) rapporterer data fra MAREANO prosjekt hvor nesten 
1800 videotransekter har vært gjennomført i Norskehavet og Barentshavet i løpet av en 11års 
periode (2006-2017). Bare 135 av disse videotransekter hvor søppelgjenstander har vært talt er fra 
kystnære områder og en mindre del er fra Troms og Finnmark. Data presentert i artikkelen viser ikke i 
detalj hvilke transekter som er innenfor grunnlinje og derfor innen vannområdene. Imidlertid kan 
man konstatere at det er søppel akkumulert på havbunn i kystnære områder og at i områder nordøst 
for Nordkinnhalvøya og Varangerhalvøya er tettheten at gjenstander på sjøbunn høyere enn i andre 
områder. 
Prosjektet «Fishing for Litter» har i vannregionen 3 mottak for oppfisket tau og fiskeredskaper som 
fiskefartøy kan samle inn vederlagsfritt. Disse mottakene ligger i Tromsø, Havøysund og Båtsfjord. I 
planperioden har nærmere 290 tonn søppel blitt registrert fisket opp fra havbunnen i vannregionen 
og over 70 tonn av disse igjen har blitt sendt til gjenvinning hos Nofir. Det er beregnet at over 80 % av 
oppfisket søppel er fiskerirelatert (Johnsen et al, SALT 2019). Fishing For Litter-ordningen registrerer 
store mengder søppel primært ryddet fra havbunnen, men disse dataene egner seg ikke til 
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kvantifisering ettersom de ikke er representative fordi oppryddingen kun dekker aktive fiskefelt, 
områder med meldte tap og det er ikke kjent hvor søppel har blitt fisket. 

 

 Effekter 

Troms og Finnmark vannregion har mange områder med høy naturverdi både på land, langs kysten 
og i sjøen. Dette inkluderer marine verneområder (klarert eller ikke til oppstart av planprosess), 
naturreservater, nasjonalparker eller landskapsvernområder (Fig. 5a). I tillegg er det deler av 
vannregionen som er klassert som «særlig verdifulle og sårbare områder». Dette gjelder 
Tromsøflaket, som dekker sjøvann forekomster av vannområdene fra Balsfjord- Karlsøy til Sørøya, 
Seiland og Kvaløya med innland og «Lofoten til Tromsøflaket» område som dekker deler av sjøvann 
forekomster i Harstad-Salangen og Senja vannområdene (Fig. 5b). Dette betyr at risikoen for tap 
assosiert med negative effekter av forurensing også er høy. 
 
Det er veldig lite konkret informasjon om effekter av plastforurensing i Troms og Finnmark 
vannregion. Eneste effekter som har blitt rapportert er synlig effekt som påvirker opplevelsen av 
kystlinjen negativt, for eksempel i vannområdene Balsfjord – Karlsøy; og Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland. Det blir rapportert at det mangler et system/apparat for dokumentering av effekter av 
plastforurensing i Varangerhalvøya og Indre Varangerfjord vannområde (og i alle andre 
vannområder) men, på generelt grunnlag, kan det sies at, i tillegg, at plastforurensing skader fisk, 
sjøfugl og andre sjødyr. Interaksjon av organismer med plastgjenstander og partikler i Arktisk område 
har blitt dokumentert i flere forskningspublikasjoner og nylig oppsummert på vegne av Arktisk råd 
(PAME, 2019). 
 

 

Fig. 5a Distribusjon av områder med høy naturverdi og forskjellige grad av vern. Grunnlinje er markert 
til å hjelpe med plassering av ytterst grense av vannregion. Kartkilde: BarentsWatch Arealverktøy. 

 

https://kart.barentswatch.no/
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Fig. 5b Distribusjon av «Særlig verdifulle og sårbare områder». Kart kilde: BarentsWatch Arealverktøy 

  

https://kart.barentswatch.no/
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 Pågående tiltak plastforurensing 

I inneværende planperiode har det vært utført en rekke tiltak på plastforsøpling. Det foregår et 
mangfold av opprydningsaksjoner, informasjons- og holdningskampanjer og andre tiltak i forhold til å 
minske plastforurensingen (primært marint) i vannregionen. Under de ulike typer tiltak beskrives 
først kjente overordnede tiltak vi har fått informasjon om via innspillsmøtet eller andre kilder, 
deretter beskrives tiltak som er mer spesifikk til en eller flere vannområder eller kommuner. 
Avslutningsvis beskrives tiltak som enten SALT har gjennomført eller vi har kunnskap om fra før av. 
Tromsø kommune har imidlertid utarbeidet en handlingsplan for reduksjon av plast og inneholder 
både tiltak som er forebyggende, opprydding, overvåking/forskning og formidling som er beskrevet i 
eget avsnitt under. 
 
Det foreligger mest informasjon fra vannområdene i nord og øst etter innspillsmøtet. Vannområdene 
Harstad-Salangen, Senja og Bardu-Målselv har ikke per dags dato egen vannområdekoordinator og 
således er det ikke innhentet informasjon herfra i innspillsmøtet. Likeledes har vi fått begrenset med 
informasjon fra vannområdene Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen. Kjente tiltak fra Hold 
Norge Rents ryddeportal er imidlertid inkludert, samt kunnskap om tiltak fra andre 
informasjonskilder. En oversikt over alle kjente pågående tiltak i vannregionen er vist i tabell i 
kapittel 8.8 Dette må ikke anses som en uttømmende liste over pågående tiltak, men heller en 
samling av gode eksempler som andre kan se hen til og bruke som idébank.  
 
Tromsø kommune «Plastfri by» (Tromsø kommune, 2019) som case på pågående tiltak mot 
plastforsøpling. I 2018 introduserte Tromsø kommune en Klima-, miljø- og energiplan for 2018-2025. 
Ett av tiltakene i denne KME-planen var å utarbeide en handlingsplan for prosjektet «Plastfri by». 
Målsettingene for den etablerte handlingsplanen for plast er å «redusere unødvendig bruk av plast 
og engangsartikler i Tromsø kommune, hindre at plast ender opp i naturen og på havet unødig, 
redusere mengden av plast på avveie i naturen og på havet og å øke kunnskapen og 
oppmerksomheten på plast som miljøutfordring.» 
 
Forslag til tiltak for å redusere plastforbruk og mengden av plast på avveie i miljøet er inndelt i 
følgende tiltakskategorier; «Forbruk, anskaffelser og miljøledelse» -kommunen selv ønsker å 
redusere sitt plastavtrykk; «Kampanje, informasjon, arrangement, kompetansebygging og 
samarbeid» -kommunens påvirkningskraft; «Opprydding og håndtering av plastavfall» og «Tiltak mot 
spredning av mikroplast» -spesielt rettet mot bilkjøring, kunstgressbaner, snørydding og bidra til 
holdningskampanjer. Det er et uttalt mål at barnehager og skoler aktivt skal involveres aktivt i dette 
arbeidet. De ulike tiltakene er merket med prioriteringsgrad fra tiltak under gjennomføring, høy-, 
middels- til lav prioritet. 

 

 Forebyggende tiltak 

Både myndigheter og aktører er enige om at forebygging av plastforsøpling er det mest effektive 
tiltaket for å håndtere dette voksende problemet på lang sikt. Bare ved å ha kunnskap og kontroll på 
kildene til forsøplingen kan en gjøre noe med tilfanget av ny forsøpling. De fleste kjente 
forebyggende tiltak er ikke spesifikke for vannregionen og er av en mer overordnet art. Nedenfor 
beskrives først en del kjente tiltak sektorvis, deretter beskrives tiltak fra innspillsmøtet. 
 

Fiskeri og havbruk 
Bransjeorganisasjonene som Norges Fiskarlag og Sjømat Norge har vedtatt egne tiltak og strategier 
for plastreduksjon. Fiskarlaget har blant annet utviklet en egen etikkplakat for fiskefartøy som en del 
av sin holdningsskapende innsats. 
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Organisasjonene har også bidratt til å løfte marin forsøpling opp på den internasjonale agendaen, 
blant annet gjennom de norsk-russiske fiskeriforhandlingene. Partene ble i 2019 enige om å arbeide 
for å bekjempe marin forsøpling som følge av fiskeriaktivitet og det er fremmet et initiativ til 
utarbeidelse av en internasjonal standard for håndtering av avfall ombord i fiskefartøy. 
 
Fokus på gode gjenvinningsløsninger er en viktig del av strategien mot marin forsøpling hos aktører 
på havbrukssiden som Sjømat Norge og f.eks. leverandøren Akva Group. Sjømat Norge har blant 
annet som mål at deres medlemmer produserer, leverer og aktivt velger produkter som enkelt kan 
resirkuleres. Det prioriteres også å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter som fokuserer på å 
redusere plastutslipp. 
 
På myndighetsnivå arbeides det blant annet med løsninger for produsentansvar og vederlagsfri 
levering. Nytt plastdirektiv i EU setter nye krav også til plastholdig utstyr fra norsk fiskeri- og 
havbruksnæring, blant annet til dokumentasjon av gjenvinningsgrad. 
 

Landbruk 
Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning og Grønt Punkt Norge 
er noen av organisasjonene som sprer holdningsskapende informasjon om håndtering av 
landbruksplast. I samarbeid med kommuner og avfallsselskapene skapes det stadig bedre ordninger 
for retur av landbruksplasten, og alle avfallsselskap i vannregionen tilbyr nå gratis mottak av 
landbruksplast. Ren landbruksplast resirkuleres i stor grad mens uren landbruksplast sendes til 
forbrenning. Det er etablert en returordning for plast for å stoppe nedgraving eller brenning av plast.  
 

Fritid 
Det foreligger med stor sannsynlighet flere tiltak som kan kategoriseres som fritid og friluftsliv. 
Handlingsplanen til Tromsø kommune omhandler flere tiltak på tilrettelegging av plastfritt friluftsliv 
og håndtering av gummigranulat. Tiltak mot avrenning av gummigranulat fra kunstgressbaner er 
aktuelt. Miljødirektoratet har laget et forslag til en forskrift mot spredning av gummigranulat fra 
kunstgressbaner (Miljødirektoratet, 2020). Den er ennå ikke vedtatt, men de aller fleste 
fotballbanene som bygges nye nå, bygges med hensyn i kravene i dette forslaget.  
 
Innspillsmøtet avdekket kjennskap til få forebyggende tiltak i vannregionen for inneværende 
planperiode. Det er imidlertid planlagt flere forebyggende tiltak i neste planperiode. Dette beskrives 
nærmere i kapittel 2.1.1.  
 

Oppryddingstiltak 
Det har vært gjennomført strandryddinger i alle vannområdene. I følge Rydde (ryddenorge.no), som 
er et samarbeid mellom Senter for oljevern og marint miljø og Hold Norge Rent for å logge 
strandryddinger, For inneværende planperiode (data fra 01.01.206 til 15.11.2020) er totalt 1399 
strandryddinger registrert for alle vannområder i Troms og Finnmark. I vannregion Troms og 
Finnmark ble det i planperioden utført 1300 strandryddinger. Det er imidlertid mer en ett år igjen av 
planperioden og det forventes at antallet aksjoner bare vil stige med minst tilsvarende for 2020. 
Figur 6 viser en oversikt over strandryddinger i vannregionen for planperioden, og fordelt per 
vannområde. Tall er hentet fra registrerte ryddinger i ryddeportalen. 

https://ryddenorge.no/
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Figur 6: Oversikt over antall ryddeaksjoner i vannregion Troms og Finnmark per vannområde i 
planperioden. Tall fra Rydde.no samlet per vannområde. Basiskart, kilde: Miljødirektoratet. 

 
I innspillsmøtet ble det lagt frem informasjon om strandryddinger. Det er ukjent hvor mange av disse 
som er registrert i ryddeportalen men det er flere som opplyser om at det ikke blitt utført 
registreringer. Siden omfanget av strandryddinger er så stort, har SALT valgt å fokusere på og 
beskrive de store overordnede initiativene, som ofte engasjerer flere ryddeaksjoner i ett vannområde. 
Noen av tiltakene under kan både kategoriseres som opprydding og overvåking/kartlegging og 
forskning i og med at resultater av opprydding ofte anvendes videre til nettopp dette. 

 
Det ble i innspillsmøtet imidlertid informert om andre tiltak på opprydding i Vannområde Sørøya, 
Seiland og Kvaløya, nemlig utsetting av plastoppsamler i Hammerfest havn. Denne beholderen 
samler blant annet småplast og tømmes daglig. Lokale aktører i kommunen har i 2020 også stått for 
opprydding av 5 tonn skrot fra havbunnen i Hammerfest havn. Hammerfest kommune ga i 2020 også 
alle ansatte mulighet til å være med å rydde én arbeidsdag på en lokal strandrydding.  

 

Hold Norge Rent og Rydde.no 
Det er gjennomført frivillige ryddeaksjoner i Troms og Finnmark som er registrert i Hold Norge Rents 
(HNR) database, nå samlet under Rydde.no. HNR har i samarbeid med Senter for Oljevern og Marin 
miljø (SOMM) omstrukturert den tidligere Hold Norge Rent ryddeportalen til Ryddenorge.no. Denne 
siden skal inneholde alle tidligere data i tillegg til flere funksjoner og filtreringer. 
 
Det ble registrert 81 aksjoner i 2016 og antallet har deretter økt for hvert år til 470 aksjoner i 2019. 

Fishing for Litter 
Fishing for Litter er en internasjonal miljødugnad der fiskefartøy inviteres til å ta del i oppryddingen 
av marint avfall til havs. Mottak for oppfisket avfall er etablert i elleve norske havner, hvorav tre i 
vannregionen. I havneområdene i henholdsvis Tromsø, Havøysund og Båtsfjord kan oppfisket avfall 
leveres i egne containere. Egnet plastavfall sendes til Nofir for oppsamling, gjenvinning og salg av 

https://saltnu.sharepoint.com/Shared%20Documents/SALTe%20prosjekter/2703%20-%20Vannforvaltningsplan%20for%20Troms%20og%20Finnmark/2%20Arbeidsdokumenter/4%20Utkast/Ryddenorge.no
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kassert redskap fra oppdretts- og fiskerinæringen. Oppsamlet avfall registreres og data analyseres 
basert på trender og funn. Ordningen er finansiert av Miljødirektoratet. 
 

Operasjon Storopprydding 
En strandlinje på under 1000 meter ble sommeren 2020 ryddet for 34 tonn strandsøppel. 
Kinnarodden omfatter vannområdene Laksefjorden og Nordkinnhalvøya og Sørøya, Seiland og 
Kvaløya (NRK, 2020). Dette var et initiativ fra SALT og med på aksjonen var 50 soldater fra 
førstegangstjenesten til Heimevernet. Som strandrydding på én enkelt strand er dette største 
aksjonen målt i antall kilo søppel ryddet og i antall timer brukt. Prosjektet er finansiert av 
Miljødirektoratet. 
 

In the same boat (ITSB) 
I samarbeid med Norges Miljøvernforbund har M/S Miljødronningen vært på ryddetokt fra Bergen til 
Kirkenes i perioden mail til september i 2019 (Levende hav, 2019). Et tokt ble utført i 2019 i Troms og 
Finnmark i samarbeid med Levende Hav, der Senter for oljevern og marint miljø (SOMM), Mepex 
Consult og Hold Norge Rent deltok. Målet var å rydde så mye eierløst avfall som mulig, samt 
metodeutvikling og kartleggingsarbeid.  
 

Ren Kyst 
Ren Kyst er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Ishavskysten friluftsråd. Balsfjord, Karlsøy, 
Lyngen, Storfjord og Tromsø er medlem av Ishavskysten friluftsråd. De rydder et stort antall strender 
i medlemskommunene hvert år og registreringene fra disse aksjonene er rapportert til Hold Norge 
Rent.  
 

Forvaltningsløsningen «Rent hav» 
Sommeren 2020 lanserte SOMM den nasjonale forvaltningsløsningen «Rent hav» for marin 
forsøpling. Det nye verktøyet skal i tidlig fase primært rette seg mot avfallsselskap, friluftsråd, 
skjærgårdstjeneste, Statsforvaltere og kommuner. «Rent hav» er laget for å gi aktører som arbeider 
med marin forsøpling en god oversikt og bedre mulighet til å planlegge og gjøre gode prioriteringer i 
oppryddingsarbeidet. Fra april 2020 ble dette verktøyet tilgjengelig som en innsynsløsning.  

 

 Overvåkning og forskning tiltak 

I inneværende planperiode har det vært utført en rekke tiltak på overvåking, kartlegging og forskning 
på plastforsøpling i Vannregionen. Det vil også bli gjennomført ytterligere kartlegging i ut 
planperioden. I det følgende vil vi gi en beskrivelse av gjennomførte og planlagte kartlegginger av 
søppelmengder i Troms og Finnmark. 
 
Her beskrives først tiltak som enten SALT har gjennomført eller har kunnskap om fra før av, deretter 
tiltak vi har fått informasjon om via innspillsmøtet. Det foreligger god dokumentasjon på 
gjennomførte tiltak på kartlegging av marin plastforsøpling og dette beskrives i eget underkapittel.  
 
Fra innspillsmøtet kom det inn lite informasjon om kjennskap til overvåking og forskning i 
vannområdene. 
 

Registering av kilder og søppelmengder i kystsonen (MAP og Dypdykk). 
SALT har utviklet en feltmetode for kartlegging av mengder av marin forsøpling i strandsonen. 
Metoden baserer seg på å registrere søppel et representativt utvalg av strender i et område og er 
utviklet gjennom prosjektet Marine Debris Action planner (MAP). Denne feltmetoden (heretter 
omtalt som MAP-metoden) skiller seg fra andre registeringer ved at den sikrer at alle typer 
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kyststrekninger blir registrert – ikke bare strender som av erfaring samler søppel. Videre skiller den 
seg ved at den utelukkende fokuserer på kvantum. Søppelgjenstander innenfor et område telles og 
veies. Metode skiller mellom sjøbasert søppel og søppel fra ukjent kilde, men gjør ingen 
registreringer av hver enkelt gjenstand ut over det.  
 
Metoden er fortsatt under utvikling og det gjenstår flere analyser for å kunne slå fast hvor treffsikker 
den er i å beregne mengder i et område.   
 
I 2019 gjennomførte SALT MAP-kartlegginger på Nordkinnhalvøya og Varangerhalvøya i Finnmark. I 
løpet av august og september 2020 gjennomførte SALT ytterligere registreringer ved hjelp av MAP-
metoden. Dette arbeidet er finansiert av Handelens Miljøfond gjennom prosjektet «Kvantesprang».  
 
«Dypdykk» er en registreringsmetode i prosjektet Kvantesprang. I «Dypdykk» er målet er å se på 
kilde til søppel i spesielle kategorier og for å kartlegge nasjonalitet, alder, degradering. Disse 
dypdykkene har vært gjennomført i 2018, 2019 og 2020, på søppel fra ulike ryddeaksjoner i 
vannregionen. Tilsvarende dypdykk ble utført oktober i 2020 på innsamlet søppel fra Kinnarodden i 
Laksefjorden/Norkinnhalvøya vannområde og Grunnfjorden og Hersøya i Balsfjord-Karlsøy 
vannområde.  
 

OSPAR-strender 
OSPAR er en forkortelse for Oslo-Paris-konvensjon for bevaring av det marine miljø i Nordøst-
Atlanteren. Landene som inngår i OSPAR skal gjennomføre tiltak for å beskytte og bevare 
økosystemet i Nordøst-Atlanteren. Som en del av konvensjonen registreres strandsøppel på en rekke 
kyststrekninger i landene som tilhører OSPAR. I Norge er det totalt syv OSPAR strender som 
registreres etter OSPAR-metoden og to av disse er i Troms og Finnmark vannregion. Mer informasjon 
om OSPAR arbeid mot plastforurensing er inkludert i 2.1.5. 
 
OSPAR metoden går kort fortalt ut på at antall gjenstander av ulike typer registreres. OSPAR-
skjemaet har 112 kategorier og hver søppelgjenstand skal identifiseres til en av disse kategoriene. 
Det gjennomføres ikke veiinger av gjenstandene og heller ikke en størrelsesangivelse. Resultatene fra 
OSPAR-registreringene kan gi god informasjon om sammensetning av søppel og endring av 
sammensetning over tid. En analyse av tidsserier vil kunne gi en pekepinn på endring i antall 
gjenstander over tid.  
 

Kartlegginger utført med fly 
Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) har i samarbeid med Kystverkets fly LN-KYV gjennomført 
et pilotprosjekt på kartlegging av marin forsøpling ved hjelp av avansert videoteknologi (SOMM, 
2019). I juni 2019 ble strender på Varangerhalvøya og Sørøya kartlagt for synlig marin forsøpling. 
Flyet filmet i høyden 1000 – 2500 meter og bildene viser tydelig søppel som trålkuler og større 
gjenstander. Foreløpig er bildematerialet analysert manuelt. Erfaringene fra dette pilotprosjektet er 
at denne kartleggingsmetoden kan egne seg godt til å identifisere områder med høy tetthet av marin 
forsøpling. 
 

Publiserte vitenskapelige artikler 
Rapporten «Desktop study on Marine Litter, including Microplastics in the Arctic» gir en oversikt over 
eksisterende data på marin forsøpling i Arktis (PAME, 2019). Her er artikkelen fra Bergman et al. 
(2017) det eneste refererte studiet av strandsøppel i Troms, Finnmark og på Svalbard. I en fersk 
review-studie gjennomført av Halsband og Herzke (2019), med tittelelen «Plastic litter in the 
European Arctic: What do we know», refereres det til OSPAR-kartleggingene i området og Bergmann 
et al. (2017), men ingen studier ut over dette som omhandler mengder marin forsøpling på strender i 
området. Falk-Andersson et al. (2019) har analysert data fra Hold Norge Rent, Lofoten avfallsselskap 
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og fra OSPAR-strender i Norge. I denne artikkelen sammenliknes de tre datasettene og det gjøres en 
sammenligning av strender som har vært ryddet tidligere og de som ikke har vært ryddet (Falk-
Andersson et al. 2019). I studiet er det ikke gjennomført analyser av geografiske forskjeller i antall 
søppelgjenstander på strendene. Oppsummert, er det så langt vi vet, kun Bergmann et al. (2017) som 
har publisert data i et vitenskapelig tidsskrift som omhandler søppelmengder på strender på Svalbard 
og i Troms og Finnmark.  
 

Annet pågående kartleggingsarbeid 
Vi har tatt kontakt med aktører som arbeider med marin forsøpling i Arktis, for å innhente 
informasjon om pågående kartleggingsarbeid. Norsk Polarinstitutt samarbeider med 
Havforskningsinstituttet om en norsk-russisk rapport for Miljødirektoratet på kartlegging av marint 
søppel. Denne rapporten skal ferdigstilles i desember 2020.  
 
Akvaplan-Niva leder det norsk-russiske forskningsprosjektet MALINOR. I dette prosjektet 
gjennomføres det kartlegginger i Finnmark, på Kola-halvøya og på Novaja Semlja. Feltkartleggingene i 
Finnmark utføres av SALT med MAP-metoden (se beskrivelse over). Akvaplan-niva har gjennomført et 
pilotforsøk med dronekartlegging av to strender på Varangerhalvøya. De arbeider nå med å utvikle 
automatiske bildeanalyser ved hjelp av maskinlæring. De foreløpige resultatene er lovende og mye 
tyder på at det vil være mulig å identifisere større søppelgjenstander på denne måten i framtida.  
 
Fra innspillsmøtet kom det ikke inn informasjon om kjennskap til overvåking og forskning i 
vannområdene. 

 

Formidling tiltak 
Det finnes flere ulike formidlingstiltak mot plastforsøpling og det er ulike måter å utføre 
formidlingstiltak på. Nedenfor beskrives først tre undervisningsopplegg som SALT har initiert og 
gjennomført i ulike kystsamfunn i Troms og Finnmark. Deretter beskrives formidlingstiltak fra 
innspillsmøtet. De fleste tiltakene er rettet mot barn og ungdom og er med på å bidra til 
miljøbevissthet. 
 

Undervisningsopplegget «Blått Ansvar» 
I 2016 utviklet SALT undervisningsopplegget «Blått Ansvar» rettet mot elever under utdanning på blå 
linjer (fiskeri og akvakultur). Dette er et undervisningsopplegg som fokuserer på forebygging av marin 
forsøpling fra blå sektor, og som har som formål å bevisstgjøre elevene på ansvaret for og viktigheten 
av å forebygge utslipp til det marine miljø. Undervisningsopplegget er tilpasset elever på naturbruk, 
fiske og fangst og akvakultur, og inkluderer 5 filmer med tilhørende arbeidsoppgaver. De blå linjene 
på videregående skolene ved Senja, Nord-Troms og Nordkapp følger dette opplegget i 2020. Dette er 
gratis for skolene og finansieres av Miljødirektoratet. 
 

«Plastdetektivene» på Hansnes skole 
Undervisningsopplegget «Plastdetektivene» var en kursdag på Hansnes skole i Karlsøy kommune som 
skal vekke engasjementet i kampen mot marin forsøpling hos elever fra mellom- og ungdomstrinnet. 
Dagen starter med et foredrag om marin forsøpling. Deretter følger et lite innføringskurs i «Dypdykk-
metode» der en skal forsøke å identifisere marint søppel som er medbrakt av kursholderne. Dagen 
avsluttes med relevante oppgaver for å lære mer om de funnene de har sett på og refleksjon over 
eget forbruk og holdninger. Prosjektet og kurset er initiert av SALT, finansiert av Miljødirektoratet og 
administrert av Ren Kyst -prosjektet, Tromsø og Karlsøy kommune. 
 

Undervisningsopplegget Blått:Rått:Rabalder 
Dette er et formidlingsprosjekt som bruker utradisjonelle formidlingsverktøy for å bidra til å gi 8-10 
klassene en forsterket kystidentitet. Det er kun mindre skoler som ligger ved kysten som blir besøkt. 
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Én del av opplegget er å lage idéer til bedrifter som kan løse plastutfordringen i havet. I tillegg 
formidles det om mikroplast og alternativer til gummigranulat i kunstgressbaner. I Tromsø kommune 
ble skolene Ramjord og Brensholmen besøkt. I Kåfjord kommune ble skolene Manndalen og Hansnes 
skole besøkt og i Lyngen kommune ble Lenangen skole besøkt. Prosjektet er utviklet av SALT og 
finansiert av «Samfunnsløftet», Sparebanken Nord-Norge. Formidlingsprosjektet har pågått i hele 
planperioden, men ikke årlig. Tilsammen har SALT besøkt omlag 60 skoler i Troms og Finnmark i 
planperioden. 
 
Gjennom innspillsmøtet har det kommet fram informasjon om tiltak på formidling fra 
Naturvernforbundet og Forum for Natur og Friluftsliv. Det finnes med stor sannsynlighet flere tiltak 
som er forbundet med formidling. Mange opprydningsaksjoner har aktiviteter i forbindelse med 
formidling.  
 
I Vannområde Balsfjord-Karlsøy arrangerte ryddegruppa «Miljøaksjon Balsfjord» konkurranse om 
havet og plast basert på spørsmålsutforming fra Miljøagentene. 
 
Naturvernforbundet i Troms og Finnmark er én av aktørene som har utført formidlingstiltak i 
inneværende planperiode. I Vannområde Nordreisa-Kvænangen har Naturvernforbundet hold 
foredrag om plast og plastforsøpling for Nord-Troms Ungdomsråd på Storslett i Nordreisa. Et 
påfølgende seminar om plast ble arrangert med flere aktører som TJFF, Elvelaget, 
Naturvernforbundet og Nord Troms Museum. 
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 Oversikt over planlagte, pågående og gjennomførte tiltak 

En oversikt over alle kjente planlagte, pågående og gjennomførte tiltak basert på vannområdene i Troms og Finnmark fylke er vist i tabellen under. Dette må 
ikke anses som en uttømmende liste over pågående tiltak, men heller en samling av gode eksempler som andre kan se hen til og bruke som idébank. 
 

 

Vannområde Planlagt, 
gjennomført eller 
pågående 

Type tiltak Detaljer Initiativtaker 

Alle vannområder Planlagte forebyggende/opprydding/ 
formidling 

Utarbeide samhandlingstrategi der aktørene og 

prosjekter kan finne sammen, feks er "Læring i friluft" 

(via fylkeskommunen og friluftsrådene) et prosjekt der 

skoler og frivillige kan jobbe sammen om tiltak. F.eks.  
adoptere en elv eller vannforekomst. 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

Alle vannområder Planlagte forebyggende/opprydding/ 
formidling/overvåking 

Lage oversikt over Ramsarområder der plastforsøpling 
er et problem og jobbe for skjøtselplaner her. Feks ved 
Sørkjosleira naturreservat mangler det forvaltnings- og 
skjøtselsplan, men det er kjent plastproblem her. 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

Alle vannområder Planlagte Formidling Naturvernforbundet ønsker å samarbeide med andre  
aktører om å arrangere seminarer i utvalgte 
kommuner i fylket. Seminar/workshop deltakende av 
politikere, frivillige, aktører, båtfolk, fiskere, 
avfallsselskaper og andre aktuelle aktører til å opplyse 
hverandre om plastforsøplingen i deres kommuner, og 
diskutere hvordan vi skal drive samarbeid av ryddingen 
i området. Ønsker å benytte et slikt seminar til å 
informere og veilede i bruk av kartleggingsverktøy, 
effektiv opprydding, frivillighets-mobilisering, og 
inspirere til nettverksbygging. 

Naturvernforbundet  
Troms og Finnmark 

Alle vannområder Planlagte Forebyggende Statsforvalterens forurensningstilsyn med  
industribedrifter og anleggsarbeider, der forsøpling er 
ett av temaene som ettergås. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
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Alle vannområder Planlagte Forebyggende Statsforvalterens utslippstillatelser til industribedrifter 
og anleggsarbeider, med vilkår som skal sikre at 
plastforsøpling og forsøpling skal minimeres. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Alle vannområder Planlagte Formidling Statsforvalterens seminarer om marin forsøpling for 
kommuner, frivillige, NGOer, etater, i nettverket 
«Kysten vårres». 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

 

Alta, Kautokeino, Loppa og  
Stjernøya 

2018 Opprydding Rydding av strandsøppel i Øksfjord, Loppa kommune Frisklivssentralen, Loppa kommune, lag,  

Alta, Kautokeino, Loppa og  
Stjernøya 

2019 Opprydding Rydding av strender i Alta kommune (totalt 36 
aksjoner registrert i HNRs ryddeportal) 

foreninger, skole og Alta kommune,  
Miljøagentene, Barnas  

Alta, Kautokeino, Loppa og  
Stjernøya 

2020 Opprydding Rydding av strender i Alta kommune (totalt 26 
aksjoner registrert i HNRs ryddeportal) 

turlag, Natur og ungdom Alta kommune,  
Miljøagentene, Barnas  

Alta, Kautokeino, Loppa og  
Stjernøya 

2020 Opprydding Seiland nasjonalpark ved parkforvalter gjennomfører 
rydding i Bårdsfjorden 

turlag, Natur og ungdom Seiland  
nasjonalparkforvalter 

Alta, Kautokeino, Loppa og  
Stjernøya 

Hele planperioden Opprydding og registrering  97 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Balsfjord-Karlsøy 2020 Forebyggende/formidling Aktiviseringsforslag/konkurranse for barn arrangert av 
ryddegruppa Miljøaksjon Balsfjord mes utfordringer 
fra Miljøagentene. Konkurranse om havet og plast 

Miljøaksjon Balsfjord 

Balsfjord-Karlsøy Hele planperioden Opprydding og registrering 487 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Balsfjord-Karlsøy Planlagte overvåking/forskning/ 
forebyggende 

Vindkraftparker på Kvaløya. Opprette tiltak som kan gi 
informasjon om plastutslipp i vindkraftverkene i Troms 
i vannforekomster innenfor anleggende og i 
nedfallsområde for drikkevann. Mikroplast 

Naturvernfornundet  
Troms og Finnmark 

Balsfjord-Karlsøy Pågående og planlagte forebyggende/opprydding/ 
formidling/forskning 

Tromsø kommune har utarbeidet en handlingsplan for  
"Tromsø Plastfri by" 

Tromsø kommune, kommune som 
forurensingsmyndighet 

Balsfjord-Karlsøy Årlig opprydding/overvåking Fishing for Litter, returordning for tapt bruk som fiskes 
opp av fartøy som får dette i eget bruk. Leveres i 
Tromsø vederlagsfritt og noe går til Nofir 

SALT, Mdir 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/alta-kautokeino-loppa-og-stjernoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/balsfjord-karlsoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/balsfjord-karlsoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/balsfjord-karlsoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/balsfjord-karlsoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/balsfjord-karlsoy/
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Balsfjord-Karlsøy Årlig opprydding/overvåking OSPAR rydding og overvåking av Rekvika. Over 100 
kategorier registreres i 100 meters transekt(er) 

OSPAR (SOMM) 

Bardu-Målselv Hele planperioden Opprydding og registrering 4 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" per 
vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Flere vannområder 2017 overvåking/forskning Undersøkelse av mikroplast fra forrør  Forum for natur og  

 

Flere vannområder 2019 opprydding Prosjektet "Levende Hav" initiert av In the same boat 
(ITSB) samlet inn nesten 40 tonn plastavfall fra 
strender i Troms og Finnmark. Registrert i HNRs 
ryddeportal Rydde 

ITSB, SOMM, Mepex,  
HNR 

Flere vannområder Planlagte forebyggende/opprydding/ 
formidling 

Plastkoordinator i Naturvernforbundet Troms og  
Finnmark 

Naturvernforbundet  
Troms og Finnmark 

Flere vannområder Planlagte forebyggende/opprydding/ 
formidling 

Utarbeide en tilskuddsordning for lokalbefolkning og  
frivillige "Tiltak for å støtte allmennhetens 
plastopprydding langs strender i Troms og Finnmark" 

Naturvernforbundet  
Troms og Finnmark 

Flere vannområder Planlagte forebyggende/opprydding/ 
formidling 

Utarbeide en tilskuddsordning for lokalbefolkning og  
frivillige "Tiltak for å støtte allmennhetens 
plastopprydding langs strender i Troms og Finnmark" 

Naturvernforbundet  
Troms og Finnmark 

Harstad-Salangen 2019 opprydding Rydding i Austerfjord og Gullesfjord i Kvæfjord 
komune 

Kvæfjord Kystlag (FNF) 

Harstad-Salangen Hele planperioden Opprydding og registrering 224 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Harstad-Salangen Planlagte forebyggende/forskning/ 
overvåking 

Lage oversikt over mengde mikroplast fra akvakultur i  
Harstad og Senja kommune 

Naturvernforbundet 
Troms og Finnmark 

Indre Varangerfjord Hele planperioden Opprydding og registrering 8 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" per 
vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Indre Varangerfjord Planlagte formidling/forebyggende Holdningsskapende kampanjer mot dovett, retur av 
kasserte el-artikler og generelle forsøplingsholdninger 

Kommuner som forurensningsmyndighet 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/balsfjord-karlsoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/bardu-malselv/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/harstad-salangen/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/indre-varangerfjord/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/indre-varangerfjord/
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Indre Varangerfjord Planlagte opprydding/forebyggende Snødeponi som blir tippet i havet kan inneholde plast. 

Dette har vært diskutert tema i flere av kommunene i  
vannområdene Varangerhalvøya og Indre 
Varangerfjord 

Kommuner som forurensningsmyndighet 

Indre Varangerfjord Årlig opprydding/overvåking OSPAR rydding og overvåking av Åpenvikbukta i  
Nesseby kommune. Over 100 kategorier registreres i 
100 meters transekt(er) 

SNO 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2018 opprydding Rydding av strandlinje i Porsanger kommune Finnmark Friluftsråd 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2018 opprydding Rydding av strandlinje i Lakselv  Lakselv barneskole 

 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2019 opprydding Rydding av strandlinje Store Bjørnesbukta Lakselv vgs/ Porsanger  
kommune 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2019 opprydding Rydding av strandlinje ytre Veidnesbukta Lakselv vgs/ Porsanger  
kommune 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2019 opprydding Rydding av strandlinje Bjørnes Lakselv vgs/ Porsanger  
kommune 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2019 opprydding Rydding av strandlinje Cáhppilchokka Lakselv vgs/ Porsanger  
kommune 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2019 opprydding Rydding i Lakselv sentrum og rundt skolene i Porsanger 
kommune 

Lakselv vgs/ Porsanger  
kommune 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2019 opprydding Rydding av strandlinje i Lakselv  Lakselv barneskole 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2020 opprydding Aksjon Storopprydding i regi av SALT, sammen med 50 
personer fra Hæren. Ryddet opp nærmere 30 tonn på 
Kinnarodden 

SALT, Hæren, HMF 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

2020 opprydding/overvåking SALTs prosjekt MAP (Marine debris Action Planner) 
gjør kartlegging av forekomster av marinforsøpling 

SALT 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

Hele planperioden Opprydding og registrering 19 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/indre-varangerfjord/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/indre-varangerfjord/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
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Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

Planlagte opprydding Rydding langs kysten i vannområdet Samarbeid med skoler, lag og foreninger  og  

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

Planlagte Forebyggende/formidling Dialog og forebyggende arbeid med næringene, bl.a.  
reindrifta og landbruk 

vannområdekoordinator 
Vannområdekoordinators  
initiativ 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

Planlagte Forebyggende/formidling Forebyggende arbeid i lokalbefolkningen Vannområdekoordinators  
initiativ 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

Planlagte Overvåking Undersøkelse i fiskerihavner Vannområdekoordinators  
initiativ 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

Planlagte Forebyggende Vedlikehold/tilsyn/forbedring av renseanlegg for å 
sikre tilstrekkelig rensing, også med tanke på 
mikroplast 

Vannområdekoordinators  
initiativ 

Laksefjorden og  
Nordkinnhalvøya 

Årlig opprydding Rydding av flyveavfall rundt Gairasmoen avfallsanlegg Gairas avfallsanlegg 

 

Lakselvvassdraget og  
Porsangerfjorden 

Hele planperioden Opprydding og registrering 18 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Lakselvvassdraget og  
Porsangerfjorden 

Planlagte Forebyggende/formidling Dialog og forebyggende arbeid med næringene, bl.a.  
reindrifta og landbruk 

Vannområdekoordinators  
initiativ 

Lakselvvassdraget og  
Porsangerfjorden 

Planlagte opprydding Rydding langs kysten i vannområdet Samarbeid med skoler, lag og foreninger  og  

Lakselvvassdraget og  
Porsangerfjorden 

Planlagte Forebyggende/formidling Forebyggende arbeid i lokalbefolkningen vannområdekoordinator 
Vannområdekoordinators  
initiativ 

Lakselvvassdraget og  
Porsangerfjorden 

Planlagte Overvåking Undersøkelse i fiskerihavner Vannområdekoordinators  
initiativ 

Lakselvvassdraget og  
Porsangerfjorden 

Planlagte opprydding Tømming av sandfallsystemer bl.a. ved idrettshall i 
Lakselv 

Vannområdekoordinators  
initiativ 

Lakselvvassdraget og  
Porsangerfjorden 

Planlagte Forebyggende Vedlikehold/tilsyn/forbedring av renseanlegg for å 
sikre tilstrekkelig rensing, også med tanke på 
mikroplast 

Vannområdekoordinators  
initiativ 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/laksefjorden-og-nordkinnhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lakselvvassdraget/
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Lyngen-Skjervøy 2020 Opprydding Rydding av strandlinje Uløya, Skjervøy kommune ukjent 

Lyngen-Skjervøy Hele planperioden Opprydding og registrering 52 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Måsøy og Magerøya Hele planperioden Opprydding og registrering 65 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Måsøy og Magerøya Planlagte Forebyggende/formidling Dialog og forebyggende arbeid med næringene, bl.a.  
reindrifta og landbruk 

Vannområdekoordinator 
s initiativ 

Måsøy og Magerøya Planlagte opprydding Rydding langs kysten i vannområdet Samarbeid med skoler, lag og foreninger  og  

Måsøy og Magerøya Planlagte Forebyggende/formidling Forebyggende arbeid i lokalbefolkningen Vannområdekoordinator 
s initiativ 

Måsøy og Magerøya Planlagte Overvåking Undersøkelse i fiskerihavner Vannområdekoordinator 

Måsøy og Magerøya Planlagte Forebyggende Vedlikehold/tilsyn/forbedring av renseanlegg for å 
sikre tilstrekkelig rensing, også med tanke på 
mikroplast 

Vannområdekoordinator 
s initiativ 

Måsøy og Magerøya Årlig opprydding/overvåking Fishing for Litter, returordning for tapt bruk som fiskes 
opp av fårtøy som får dette i eget bruk. Leveres 
vederlagsfritt i Havøysund og noe går til Nofir 

SALT, Mdir 

 

Neiden 2020 opprydding Rydding av Aroneskjosen Norsk Ornitologisk  
Forening avd Finnmark 

Neiden Årlig opprydding Rydding av strandlinje ved Bugøyfjord, Prøestøya og  
Kobbholmfjorden 

Bugøynes Helselag, skoleklasser m.fl 

Nordreisa-Kvænangen 2020 Formidling Naturvernforbudnets plast-foredrag for Nord-Troms 
Ungsdomsråd m. Fl. 

Naturvernforbundet  
Finnmark 

Nordreisa-Kvænangen 2020 Formidling Naturvernforbundet har seminar om plast for Storslett  
Ungdomsskole 

Naturvernforbundet  
Finnmark, TJFF,  

Nordreisa-Kvænangen Hele planperioden Opprydding og registrering  45 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Nordreisa-Kvænangen Planlagte forebyggende/opprydding/ 
formidling/forskning 

Opprette et forsøksområde for rydding langs vassdrag 
feks Reisaelva (mye trafikk) i Nordreisa kommune 

Naturvernfornundet  
Troms og Finnmark 

Pasvik 2016 opprydding Rydding av strandlinje Valan Nordkapp Turlag 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lyngen-skjervoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/lyngen-skjervoy/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/masoymageroya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/masoymageroya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/masoymageroya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/masoymageroya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/masoymageroya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/masoymageroya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/masoymageroya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/neiden/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/neiden/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/nordreisa-kvanangen/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/nordreisa-kvanangen/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/nordreisa-kvanangen/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/nordreisa-kvanangen/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
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Pasvik 2017 opprydding Rydding av strandlinje Reinøysund Sør-Varanger  

Pasvik 2018 opprydding Rydding av strandlinje Reinøysund Sør-Varanger  

Pasvik 2018 opprydding Rydding av strandlinje Sørøya Hammerfest Turlag 

Pasvik 2019 opprydding Rydding av strandlinje i Jarfjord Sør-Varanger  

Pasvik 2019 opprydding Rydding av strandlinjer ytre Jarfjord Sør-Varanger  

Pasvik 2019 opprydding/formidling Miljødugnad med oppprydding og formidling, Kirkenes Sør-Varanger  
Naturvernforbundet 

Pasvik 2019 formidling Formidling, Kirkenes Sør-Varanger  

Pasvik 2019 opprydding Rydding av strandlinje Bastafjorden Hammerfest Turlag 

Pasvik 2019 opprydding Rydding av strandlinje Forsøl Hammerfest Turlag 

Pasvik 2020 opprydding Rydding av strandlinje i Jarfjord Sør-Varanger  

Pasvik 2020 opprydding Rydding av strandlinjer ytre Jarfjord Sør-Varanger  

Pasvik 2020 opprydding Rydding ved Grense Jakobselv Sør-Varanger  

Pasvik 2020 opprydding Rydding av strandlinje Magerøya Nordkapp Turlag 

Pasvik 2020 opprydding Rydding av Hammerfest havn Hammerfest Turlag 

Pasvik Hele planperioden Opprydding og registrering 83 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Senja Hele planperioden Opprydding og registrering 131 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Senja ukjent Opprydding Rydding av strandlinje i Tranøy kommune/ Senja  

 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

2020 Opprydding Hammerfest kommune ga alle ansatte mulighet til å 
være med å rydde én arbeidsdag i en lokal 
ryddeaksjon 

Hammerfest kommune 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

2020 Opprydding Flere store aksjoner på Seiland i 2020, neste 4 tonn 
marin søppel ryddet totalt 

Alta FHS og SNO/park forvalter 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

2020 Opprydding Ryddet 5 tonn skrot på havbunn i Hammerfest havn. Flere lokale aktører 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/pasvik/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/senja/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/senja/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
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Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

2020 Opprydding Flere store aksjoner på Sørøya, nærmere 10 tonn 
marin søppel ryddet totalt. 2019 og 2020 

Flere lokale aktører 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Hele planperioden Opprydding og registrering 71 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Planlagte Opprydding/formidling Adopsjon av Forsøl-strand, Hammerfest barnehage Hammerfest Barnehage og Nord-Troms 
friluftsråd, samarbeid  

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Planlagte Opprydding Arrangere kommunale ryddeaksjoner i samarbeid med 
næringsliv og frivillige organisasjoner. Søke støtte fra 
Mdir og HMF 

Vannområdekoordinator 
s initiativ 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Planlagte Opprydding Hasvik kommune vil fortsette årlige aksjoner på 
kommunens strender 

Hasvik kommune 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Planlagte Opprydding Seiland nasjonalpark ved parkforvalter planlegger 
rydding i Bårdsfjorden 

Seiland  
nasjonalparkforvalter 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Ukjent Opprydding Utsetting av plastoppsamler i Hammerfest havn som 
tømmes daglig 

Hammerfest kommune 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Ukjent Opprydding/formidling Plastutstilling på Gjenreisningsmuseet og 
skoleryddingsprosjekter 

Hammerfest kommune 

Sørøya, Seiland og Kvaløya 
med innland 

Ukjent Opprydding Ryddeaksjon med strandryddelotter i Hasvik kommune Hasvik kommune 

Tana 2017 opprydding Rydding av strandlinje i Tanafjorden Finnmark Friluftsråd 

Tana 2017 opprydding Tanaelva og vann vest for Tanaelva Finnmark Friluftsråd 

Tana 2017 formidling Undervisningsopplegget "Mer plast enn fisk i havet?" Finnmark Friluftsråd 

Tana 2018 opprydding Rydding av strandlinje i Tanafjorden Finnmark Friluftsråd 

Tana 2018 opprydding Tanaelva og vann vest for Tanaelva Finnmark Friluftsråd 

Tana 2020 forebyggende Plast-foredrag i Karasjok for styret i  
Naturvernforbundet i Finnmark 

Naturvernforbundet  
Finnmark 

 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/sorya-seiland-kvaloya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/tana/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/tana/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/tana/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/tana/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/tana/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/tana/
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Tana Hele planperioden Opprydding og registrering 9 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" per 
vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Tana ukjent opprydding Rydding av strandlinje rundt Berlevåg Berlevåg Havnemuseum,  
B havn, B  

Varangerhalvøya 2019 opprydding Berlevåg kommune gjennomførte en opprydding i  
Vargvikholmen deponiområde 

Berlevåg kommune 

Varangerhalvøya 2020 opprydding Rydding av strandlinje ved Lanabukt Jarfjord Ungdomsskole, og personale fra 
lokalt  

Varangerhalvøya 2020 opprydding/overvåking SALTs prosjekt MAP (Marine debris Action Planner) 
gjør kartlegging av forekomster av marinforsøpling 

SALT 

Varangerhalvøya Hele planperioden Opprydding og registrering 86 er totalt antall aksjoner registrert i HNRs "Rydde" 
per vannområde i hele planperioden 

Hold Norge Rent 

Varangerhalvøya Planlagte opprydding/forebyggende Snødeponi som blir tippet i havet kan inneholde plast. 

Dette har vært diskutert tema i flere av kommunene i  
vannområdene Varangerhalvøya og Indre 
Varangerfjord 

Kommuner som forurensningsmyndighet 

Varangerhalvøya Planlagte formidling/forebyggende Holdningsskapende kampanjer mot dovett, retur av 
kasserte el-artikler og generelle forsøplingsholdninger 

Kommuner som forurensningsmyndighet 

Varangerhalvøya Årlig opprydding Rydding av strandlinje i Vadsø og omegn, utallige 
ryddeaksjoner 

Vadsø Atletklubb 

Varangerhalvøya Årlig opprydding/overvåking Fishing for Litter, returordning for tapt bruk som fiskes 
opp av fårtøy som får dette i eget bruk. Leveres i 
Båtsfjord vederlagsfritt og noe går til Nofir 

SALT, Mdir 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/tana/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/norsk-finsk/vannomrader/tana/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/varangerhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/varangerhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/varangerhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/varangerhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/varangerhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/varangerhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/varangerhalvoya/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/vannomrader/varangerhalvoya/
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9 Vedlegg: Sammendrag av offentlige 
høringer og informasjonstiltak  

Oversikt over medvirkningsaktiviteter 
 

Tidspunkt Aktivitet, kort 
beskrivelse 

Hvilken organisasjon, 
gruppering ol deltok 

Kort om resultatet av 
aktiviteten og hvordan 
resultatet påvirket videre 
prosess (stikkord) 

1.april – 
30.juni 
2019 

Offentlig høring av 
planprogram, 
hovedutfordringer 
vannregion og 
vannområder 

Høringsdokumentene ble 
sendt til 
sektormyndigheter, 
kommuner og mange 
andre interesse-grupper 
nasjonalt, regionalt og 
lokalt 

 For å veilede 
høringsinstansene ble 
det utarbeidet konkrete 
spørsmål til 
høringsdokumentene 

 Vannregionmyndigheten 
videreformidlet 
høringsinnspill til 
relevante 
sektormyndigheter for 
vurdering/avklaring 

 Høringsinnspill ble lagt 
til grunn for hvilke 
temamøter og 
konferanser som ble 
arrangert 

1.april – 
30.juni 
2019 

Høringsmøter på 
regionalt 
(vannregion) og 
lokalt nivå 
(vannområder) 

Sektormyndigheter, 
kommuner og andre 
interessegrupper 

 Høringsinnspill lagt til 
grunn for temamøter, 
konferanser og andre 
behov. 

 Dialog mellom ulike 
aktører 

 

Vinter 
2019 

På bakgrunn av 
hovedutfordringene 
og innspill i 
høringsperioden ble 
det arrangert felles 
temamøter for de 
største og mer 
komplekse 
påvirkningene i 
regionen. 

Vannregionmyndigheten, 
fylkeskommunen, 
vannområdekoordinatorer, 
kommuner, 
interesseorganisasjoner 
statsforvalteren og andre 
statlige 
sektormyndigheter. 

 Diskusjon om 
utfordringer på 
vannmiljø og ønsket 
oppfølging hos 
ansvarlige sektor-
myndigheter 

 Avklaringer av tiltak og 
miljømål 

Høst 
2019 

Konferanse 
drikkevann, avløp 
og folkehelse. 

Kommuner i Troms og 
Finnmark fylke, 
vannområdekoordinatorer 

 Dialog og samarbeid 
mellom kommuner og 
andre relevante 
sektormyndigheter 
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og relevante 
sektormyndigheter.  

Vår 2020-
høst 
2020 

Konkrete 
samarbeidsmøter 
rettet mot 
ansvarlige 
sektormyndigheter 
i forbindelse med 
tiltaksprogrammet. 

Vannregionmyndigheten 
og ansvarlige 
sektormyndigheter 

 Vurdering og 
oppdatering av tiltak 
og miljømål. 

 Innspill til 
plandokumentene 

 
For flere av vannområdene er det etablert referansegrupper for å sikre medvirkning og 
dialog på et lokalt nivå. Eksempel på nyhetsbrev som er sendt av vannområdekoordinator til 
lokal referansegruppe er vist under. 

 
Eksempel på nyhetsbrev som er sendt av vannområdekoordinator til lokale referansegruppe 
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Informasjon og kunngjøring av høring av regional vannforvaltningsplan 
Den endelige vannforvaltningsplanen skal inneholde informasjon om hvordan høringen er 
gjennomført (utsendelse av brev, publisering i ulike medier m.fl.). Tabellen under gir et 
eksempel på hvordan dette skal synliggjøres. 
 

Kunngjøring av 
høring 
 

Dato Hvordan kunngjøring av høring har foregått (oversendelse 
av brev med høringsdokumenter, publisering i ulike medier 
og lignende) 
 

   

   

   

 
Høringsinnspill til regional vannforvaltningsplan 
Alle høringsinnspill vil legges ut forløpende på de regionale sidene på vannportalen. På 
denne måtene blir høringsinnspill tilgjengelig for alle interessenter. 
Det er et mål at den endelige vannforvaltningsplanen skal inneholde en høringsrapport. 
Høringsrapporten vil gi en oversikt over hvem som har sendt høringsinnspill, hva innspillet 
angår og hvordan innspillet er fulgt opp. 
Tabellene under gir et eksempel på hvordan dette skal synliggjøres:  
Oversikt over hvem og hvor mange høringsinnspill som er mottatt 
 

Høringsinstans Antall høringsinnspill 

Regionale statsetater   

Kommuner  

Interesseorganisasjoner  

Bransjer  

Privatpersoner  

Andre  

 
Resultatet av høringsinnspill 
 

Høringsinstans Kort beskrivelse av høringsinnspillet Resultatet av høringsinnspillet 
(hvordan dette er fulgt opp i 
vannforvaltningsplanen) 
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10 Vedlegg: Ansvarlige myndigheter i 
vannregionen 

 

Myndighet E-postadresse Myndighetsoppgave 

Fylkeskommunen postmottak@tffk.no 1. Vannregionmyndighet for 
vannregionen 

2. Regional planmyndighet 
3. Ansvarlig for planlegging, 

utbygging, drift og 
vedlikehold av fylkesveg 

Statsforvalteren i 
Troms og Finnmark 

sftfpost@statsforvalteren.no  

Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

nve@nve.no  

Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no  

Kystverket post@kystverket.no  

Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no  

Miljødirektoratet post@miljodir.no  

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

post@dirmin.no  

Forsvarsbygg servicesenter@forsvarsbygg.no Store eiendommer med 
potensial for forurensing av 
vannforekomster. 

Avinor   Store eiendommer med 
potensial for forurensing av 
vannforekomster. 

Statens vegvesen   

Kommunen   
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11 Vedlegg: Referanseliste 

Vannforvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 med tilhørende vedlegg 

Vannforvaltningsplan for vannregion Finnmark 2016-2021 med tilhørende vedlegg 

Planprogram og hovedutfordringer for vannregion Troms 2022-2027 

Planprogram og hovedutfordringer for vannregion Finnmark 2022-2027 

Rapport om plastforurensing i Troms og Finnmark vannregion, SALT AS 

Barkved og Hanssen, 2015 


