
Oppfølging av vannforskriften
KOLA-Viken, Kongsberg, 31. oktober 2012

Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingenHilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingenHilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingenHilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

1



2

Telemark - Nomevatn 
Fotokonkurranse i Telemark (fylkeskommunen)

Foto: Maja Susanne Sipilã
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Vestfold - Sjøørretfiskere
Foto: Steinar Paulsen i Fiskeklubben
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Buskerud - Lierelva
Foto: Fylkesmannen i Buskerud 
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Akershus – Årungen
Prosjektleder Anita Borge i PURA , foto: Ås Avis
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Østfold – Moss
Fra algesuppe til badeengler, Moss Avis



Temaer

• Roller, organisering og engasjement

• Hvor er vi i prosessen?

• Gjennomføring av tiltaksprogram – fra fase 1

• Utarbeiding av tiltaksanalyser – for fase 2

• Nyttige verktøy
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Organisering

Vannregioner

GLOMMA
Vannregionmyndighet 

- Østfold fylkeskommune

VEST-VIKEN
Vannregionmyndighet

- Buskerud fylkeskommune

Forvaltningsplaner og tiltaksprogram 
vedtas i fylkestingene…

Forvaltningsplanene vedtas også ved 
kongelig resolusjon…
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Vannområdene
• I ulike faser i vannarbeidet
• Har ulike utfordringer og påvirkninger

Morsa (Vansjø og Hobøl)
- tiltaksplan 2001

Fase 1  - vannområder:
- PURA (Follo og Oslo)
- Haldenvassdraget
- Lysaker- Sørkedalsvassdraget
- Leira
- Hunnselva
- Lierelva
- Numedalslågen
- Tokke-Vinje
- Børsesjø
Forvaltningsplan og tiltaksprogram 2010

Fase 2 – resten av vannområdene
- Fra 2010…..
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Organisering av vannområdene - eksempel

Vannområdeutvalg
(politisk styringsgruppe)

Faggruppe avløp Faggruppe landbruk
Faggruppe 
vannkraft

Faggruppe industri

Referansegruppe
(lokale 

interessegrupper)

Prosjektgruppe
ledet av

prosjektleder

Ansatt prosjektleder
- sentral rolle!

Landbruk 
- deltagelse!

Medvirkning fra ulike sektorer og allmenhet – viktig prinsipp!



….skal samordnes av regional vannmyndighet

= fylkeskommunene

Forurensing

Naturforvaltning

Geologi
Mattilsynet

Energi

Fiskeri

Kyst

Landbruk

Helse

Roller og organisering - sektorer

Samferdsel



Sektor landbruk
Sektormyndigheter:
Statens Landbruksforvaltning, Fylkesmannen og kommunene

Oppgaver «lokalt»:
Medvirkning i prosesser og planarbeid….

• Delta i prosjektgrupper, faggrupper eller referansegrupper
• Sørge for deltagelse fra Bondelag, Småbrukarlag, Gartnerlag ol
• Gi faglige innspill til prosjektlederne
• Delta i utarbeidelse av tiltaksanalyser
• Sørge for gjennomføring av landbrukstiltak i tiltaksprogrammene
• Rapportere om tiltaksgjennomføring
=  Ivareta landbrukets interesser i oppfølgingen av vannforskriften 

Utfordring: Ha ressurser til å delta i alle prosesser og fora…

Mulighet: Bidra til at tiltakene i landbruket blir hensiktsmessige!

V! Kommunene har størst lokalkunnskap – kjenner næringa og innbyggernes interesser…

V! Prosjektlederne ønsker deltagelse fra landbrukskontorene og næringa!
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Hvor er vi i prosessen?
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Målet: 
Minst god miljøtilstand Svært god

God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

Grensen for bærekraftig bruk

Miljøtilstand

EU
• Vanndirektivet – år 2000

Norge
• Vannforskriften – år 2006

Miljømål
• God økologisk tilstand
• God kjemisk tilstand

Gjelder alle vannforekomster
• Innsjøer, elver og bekker
• Kystvann
• Grunnvann



www.vfk.no
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Tiltaksprogram fra fase 1

Iverksettes og gjennomføres 2010-2015

2015

minst god miljøtilstand skal være oppnådd…..

Suksessfaktorer:

• Prosjektleder også i gjennomføringsfasen!

• Informasjon ut og «trøkk» i arbeidet

• Gode tiltaksanalyser – oppdaterte…

• Områdetiltaksplaner for landbruket - lokale

• Kommunene følger opp – landbruk og avløp

• Alle sektorene følger opp – veg, industri osv.

• Gode økonomiske rammer 

• Tålmodighet – det tar tid før tiltakene har 
effekt….
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Lågen
Forvaltningsplan og tiltaksprogram 2010

Gjennomføring  2010 - 2015

Miljøtilstand satt til dårlig:

• For høye P-tall bl.a.

• (For høye bakterietall)

Fra tiltaksprogrammet:

• Redusert/optimalisert gjødsling (uten 
avlingstap)

• Redusert jordarbeiding (fokus 
erosjonsklasse 3 og 4)

• Hydrotekniske tiltak – jordbruk

• Forbedring av  kommunale renseanlegg

• Nye anlegg – spredte avløp

• Overvåking/prøvetaking



Områdetiltaksplaner
- viktig for å få til gjennomføring!

Eksempel:

Områdetiltaksplan for Larviks del 
av Lågen

Tema:

Hydrotekniske tiltak i jordbruket

(SMIL-tilskudd)

Kartlegger problem- og tiltakspunkter –
104 lokaliteter

Utført av Leif Simonsen

Ask Rådgivning



Kilde og foto: Leif Simonsen, Ask Rådgivning

1. Erosjon over jordekant pga overflatevann

2. Høyt ras – «Lågaras»  (stolpe annet)

Fra områdetiltaksplanen – hva er de største problemområdene? 



Tiltaksgjennomføring:
Bruk av SMIL og RMP

RMP

- like eller differensierte satser?

Eks: Vestfold:

- Vassdragene har tilnærmet lik sårbarhet

- Like satser i hele fylket

Eks: Østfold:

- Vassdragene har ulik sårbarhet

- Ulike satser i fylket

SMIL

- Områder kan gis ulik prioritet….

Frivillige tiltak: Fortsatt Vestfolds strategi

Pålagte tiltak: Noen områder i Østfold og Akershus
21

Vestfold



Vannområdene fra fase 2 – «de nye»

Foreløpig karakterisering og risikovurdering er gjort

• se vannmiljø.klif.no

Foreløpig miljøtilstand er satt

• se vann-nett.nve.no

Vesentlige spørsmål er kartlagt

– rapport for hvert vannområde

• se vannportalen.no

Høring nå – frist 31.12.2012!

Tiltaksanalyser

2012-13: Skal utarbeides!
Aulivassdraget 

Karakteriseringsmøte 2011 med Tønsberg kommune



Miljøtilstand 

- risiko for ikke å nå 

miljømålet i 2021…

Ytre Oslofjord
mottar avrenningen
fra land….

Rødt: Risiko
Oransje: Mulig risiko
Grønt: Ikke risiko

Kilde: Vann-nett



Miljøtilstand

Risiko

Innsjøer

Kilde: Vann-nett



Miljøtilstand

Risiko

Innsjøer
(Telemark)

Kilde: Vann-nett



Miljøtilstand

Risiko

Elver

Kilde: Vann-nett



Miljøtilstand

Risiko

Elver
(Telemark)

Kilde: Vann-nett



Tiltaksanalyser
• For hvert vannområde – for 

vannforekomster i risiko (for 
ikke å oppnå god miljøtilstand 
i 2021)

• Settes sammen til 
tiltaksprogram for 
vannregionene til slutt….

• Veiledere er utarbeidet – ny: 
«Tiltaksanalyser steg-for-steg»

• Ferdig fra vannområdene 
høsten 2013 

• Landbruket inn i arbeidet…



Tiltaksanalyser…..
Hvordan skjer arbeidet?
• Prosjektleder er prosessansvarlig

• Åpent møte i vannområdet for alle interesserte 
– inkl. landbruket…

• Arbeid i faggrupper – f. eks. landbruk

Hva skal gjøres?
Avlastningsbehovet beregnes:
• Hvor mange kg P og/eller N  mv må «fjernes»?

Tiltaksmulighetene kartlegges:
• Prioritering av tiltak i hver sektor

Kostnadseffektiviteten for tiltakene beregnes:
• Mer kunnskap trengs om jordbrukstiltakene
• Prosjekt «kost-nytte» av miljøtiltak i 

kornproduksjon pågår i flere fylker…
• Jordbrukstiltakene anses å ha høy/middels 

kostnadseffektivitet
• Avløpstiltak anses å ha lav kostnadseffektivitet
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Åpent møte nr. 1 i Aulivassdraget januar 2011



Kostnadseffektivitet….
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NILF-rapport 2010-2

Østfold og Akershus

Redusert jordarbeiding

Erosjonsklasser:
1 – 2000-3000 kr/kg P
2 – 700-3000 kr/kg p
3 – 200-1000 kr/kg P
4 – 200-300 kr/kg P



Grunnlaget for tiltaksanalysene er viktig!

Hvor riktig er den satte miljøtilstanden?

• Mange vannforekomster er lite 
prøvetatt! (unntak f. eks. drikkevann)

• Miljøtilstanden settes der til «antatt 
dårlig» f.eks.

Vestfold:

• Har satset bevisst på prøvetaking fra 
høsten 2011

• Alle vannområder har nå 
overvåkingsplan og prøvetas…

Finansiering:

- Midler fra vannområdene

- Midler fra FM miljøvernavdeling

Her sitter en del vannområder på vent i 
andre fylker…. hovedproblem: Finansiering…



Vannprøver
Analyser av vannkjemi (f. eks. P og N) – gir et øyeblikksbilde av tilstanden….
Analyser av bunndyr og påvekstalger – gir et bilde av tilstanden over tid….

Bergselva i Larvik – «sunn» algevekst
Foto: Guttorm Christensen,  Akvaplan-niva

Merkedamselva i Stokke – «usunn» algevekst
Foto: Guttorm Christensen,  Akvaplan-niva



Grunnlaget for tiltaksanalysene….. 
Hvor mye belaster de ulike sektorene?

Naturlig belastning

• Skog og utmark

Jordbruket

• Avrenning og erosjon

Befolkningen:

Avløp

• Spredte avløp – hus og hytter

• Renseanlegg – overløp mv

Industri – utslipp

Avfall – gml fyllinger

Transport – bygging av vei og bane

Plan og utbygging - urbanisering

FORURENSINGSREGNSKAP – viktig verktøy!



Forurensningsregnskap for Vestfold – 2010
Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Vestfold, konsulent ASK Rådgivning
Jordbruket: Bioforsk, GIS-avrenning

Hele Vestfold



Kildene til belastninger varierer mellom vannområdene!
Eksempel: Brunlanes i Larvik…

Kommunale renseanlegg og spredt bebyggelse belaster mest…



Fosfor Nitrogen

Eksempel: Aulivassdraget
- deler av Re, Stokke, Andebu og Tønsberg kommuner

Merkedamselva, Storelva, Bjune-Undrumsdal og Aulielva

Jordbruket belaster mest….



Hvor mye av jordbrukets andel kan vi gjøre noe med?
- behov for å dele opp sektoren for jordbruk…

Hele Vestfold



Oppdeling av sektor jordbruk….

Grøfterørsavrenning
- må synliggjøres…
- nivået er noen usikkert 

Annen erosjon
= erosjon i punkter og 
linjer + jordbruksbekker 
bør vises...
- nivået er noe usikkert

Flateerosjonen + «annen 

erosjon» kan vi gjøre noe 

med….

Jordbruk: 
- erosjon og avrenning vil 
aldri kunne bli 0… Beregninger gjort av Jon Randby, Fylkesmannen i Vestfold



Tiltaksprogram for Lågen/Goksjø- Vestfold – vedtatt 2010 

TILTAK LÅGEN avlastning
kg P/år

GOKSJØ avlastning
kg P/år

Spredte avløp – 90 % 
P-rensing

80 % av 
anleggene

2160 Alle spredte 
anlegg

475 

Kommunalt avløp -
utbedringer

Gjennomgå alle 
anlegg

383 

Endret jordarbeiding 70 % av 
gjenstående
kl. 3 og 4

331 70 % av 
gjenstående
kl. 3 og 4

630

Punkt- og linjetiltak 50 % 
gjennomføring 
områdetiltaksplan

1628 70 % 
gjennomføring
områdetiltaksplan

1145

Red./optimalisert 
gjødsling

1 ?? 1??

Kalking, kulverter mv 9

Heve Goksjø 35 cm 2



«Tiltaksbiblioteket» - hydrotekniske tiltak

Kummer og utløp

• anlegge flere og forbedre gamle

Fangdammer

• lage flere

Tilskudd fra SMIL

Grøftesystemer

• forbedre  - tilskudd fra 2013



«Tiltaksbiblioteket» – bekkesikring….

Klimaet

- villere, våtere, 
varmere

Tiltak

- rydde kantene

- sikre kantene



«Tiltaksbiblioteket» - endret jordarbeiding
Redusert høstpløying i korn

1. Erosjonsklasse 3 og 4

2. Erosjonsklasse 1 og 2

Endret jordarbeiding

• Vårpløying

• Direktesåing

• Lett harving før høstkorn??

Tilskudd fra RMP

Nye og bedre erosjonskart kommer…

Vestfold: Effekten av ulike scenarier – bestilles fra Bioforsk… 



«Tiltaksbiblioteket» - vegetasjonssoner….

Grasdekte vannveier                 Grasdekte buffersoner
Eks: Vestfold 177 km, Re 48 km, Andebu 14 km, Stokke 38 km, Tønsberg 57 km

Vestfold: Tilskudd fra RMP – 7 kr/m - min 5 m bredde - (1400 kr/da)

Aktuelt tiltak også i potet og grønnsaker! Pluss fangvekster….



«Tiltaksbiblioteket» - mineralgjødsel

Korn, gras, potet og grønnsaker
• Nye reduserte gjødselnormer er 

innført

• P-AL tall-kart  => gjødsling mer 
tilpasset lokale forhold

• Nytt: Hurtigtest for N i jord 
(prosjekt ved Lierelva i grønnsaker)

• Spredemetoder og spredetider 



«Tiltaksbiblioteket» - husdyrgjødsel….

Punktutslipp

• Gjødsel - lagre

Avrenning fra utegående dyr

• Ammeku, ungdyr storfe, 
hest og gris



«Tiltaksbiblioteket» - husdyrgjødsel

Reduserte gjødselnormer – pga høye 
P-tall?

Nye spredemetoder – pilotprosjekt er i 
gang i noen fylker

Regelverket er under revisjon.

Dette vurderes:

• Økt krav til spredeareal

• Begrensninger mht. spredetider 

• mv



«Tiltaksbiblioteket - Skogbruk

Skogen er normalt filter og 
rensepark

Forurensing kan skje ved:
• Kjøreskader
• Skogsgrøfting
• Veibygging
• Sluttavvirkning
• Avvirkning av kantsoner

Egne miljøstandarder for 
skogsdrift

Hefte: Skogbruk og vann 
(utarbeidet i Morsa-prosjektet)
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www.vann-nett.no

Vann-nett

Velg «saksbehandler»
i første bilde

Viser miljøtilstand 
og risikovurderinger

Verktøy:
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Verktøy:

www.vannportalen.no

Vannportalen

Gå inn under regionale sider
- Glomma
- Vest-Viken

Plandokumenter
Møtereferater
Nyheter
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Verktøy:

www.bioforsk.no

Bioforsk

Meny: Jord, vann og miljø



51

Nyttige nettsteder:

www.morsa.org.no

www.pura.no

www.haldenvassdraget.com

www.gronndal.no
(Numedalslågen)



Lykke til og takk for meg!

Høstbilde fra Fiskumvannet i Buskerud
Foto: Gunn-Hege Laugen


