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Forord
Deltakelse og innspill fra statlige sektormyndigheter og vannområdenes tiltaksrapporter er
hovedgrunnlaget for det regionale tiltaksprogrammet. Tiltaksrapportene fra vannområdene er en
sammenstilling av kommunenes sektoransvar
Det regionale tiltaksprogrammet skal sette tiltakene inn i en regional sammenheng og gi innspill til
prioriteringer og vurderinger på et regionalt nivå.
Den enkelte sektormyndighet har selv hatt ansvaret for å vurdere, oppdatere og eventuelt foreslå
nye tiltak for ny planperiode. De har også vært ansvarlige for at aktuelle tiltak blir registeret i Vannnett av saksbehandler.
Vann-nett er et nettbasert kartverktøy som brukes i arbeidet med vannforskriften, der hensikten er
at man skal kunne bruke registrerte opplysninger om de enkelte vannforekomster som grunnlag for å
foreslå tiltak. Det er imidlertid relativt store mangler i datagrunnlaget og Vann-nett er per i dag ikke
fullstendig oppdatert.
Det er behov for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for mange vannforekomster, enten ved å
innhente mer kunnskap i form av undersøkelser, eller at allerede gjennomførte undersøkelser
registreres og gjøres tilgjengelig i Vann-nett. Dette vil gi bedre grunnlag for å foreslå konkrete
miljøforbedrende tiltak i neste planrunde, 2028 – 2033.
Vann-nett er et dynamisk system som oppdateres kontinuerlig etter hvert som datagrunnlag og tiltak
registreres. Dette gjør at figurer og tabeller i dette tiltaksprogrammet kun gir et øyeblikksbilde fra det
tidspunkt data er hentet ut av Vann-nett.
Ikke alle sektormyndigheter har registrert tiltak der de er ansvarlige for påvirkning på en
vannforekomst – tiltaksprogrammet inneholder derfor ikke forslag til alle nødvendige tiltak for å nå
miljømålene.
Det har vært vanskelig å få tak i gode tall for kostnader for mange av de foreslåtte tiltakene, derfor
mangler dette i stor grad i det regionale tiltaksprogrammet for Agder.
Et godt vannmiljø krever at sektorene arbeider sammen og ser utover egne sektorgrenser for å finne
frem til gode og nødvendige felles tiltak. Erfaring fra denne planperioden og forrige, er at dette er et
svært omfattende arbeid for alle berørte forvaltingsnivåer, noe som gjør god samordning svært
krevende. Økte ressurser vil være avgjørende for å sikre bedre samordning i fremtidig
vannforvaltningsarbeid.
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Sammendrag
Sammendraget gir en kort oppsummering av påvirkninger og tiltak foreslått i dette
tiltaksprogrammet. Nærmere detaljer om tiltak innen hver hovedpåvirkning, finnes i de respektive
kapitlene. Ved ønske om å se mer på konkrete tiltak som er foreslått for en vannforekomst, kan man
gå inn på www.Vann-nett.no og søke seg fram til og klikke på aktuelle vannforekomster.
Rammer for tiltaksprogrammet
Dette tiltaksprogrammet er utarbeidet av vannregionen i tråd med nasjonale og regionale føringer.
Statlige sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har utredet forslag til tiltak som må til
for å nå miljømålene for de enkelte vannforekomstene innenfor sine ansvarsområder.
Tiltakene som er beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest tre år etter at
tiltaksprogrammet er vedtatt. Miljømålene for vannforekomstene skal være oppnådd innen seks år
etter at den regionale planen trer i kraft dersom det ikke er satt utsatt frist for måloppnåelse.
Tiltakene skal følges opp sektorvis av den enkelte sektormyndighet. Tiltaksprogrammet angir en
overordnet prioritering som danner grunnlag for mer detaljert planlegging av de enkelte
tiltaksansvarlige. Detaljnivået i tiltaksprogrammet foregriper ikke saksbehandlingen. Videre
saksbehandling skal avklaringer og konkretisere fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig
beslutning tas om tiltaksgjennomføring. Dette utgjør et kontinuerlig, pågående arbeid i flere
sektorer, for å redusere egen påvirkning ved å gjennomføre tiltak som gjenoppretter eller
opprettholder god miljøtilstand i vannforekomstene.
Prioriteringer
Agder vannregion har valgt å ha hovedfokus på kyst i denne planperioden. Med dette vil det jobbes
for et mer målrettet samarbeid opp mot kjente miljøutfordringer knyttet til kysten vår de neste seks
årene.
Hovedutfordringene i regionen, som oppsummeres under, er viktig å prioritere for avbøtende og
forebyggende tiltak i løpet av planperioden for å sikre oppnåelse av miljømålene. I
vannforvaltningsplanen er følgende prioriteringer foreslått:
 Forsuring
 Krypsiv
 Konsekvenser av
 Forsøpling
 vannkraft
 Fysiske hindringer
 Forurenset sjøbunn og sediment
 Næringstilførsel
 Fremmede arter og sykdommer
Kort oppsummering
Tabellen under viser et sammendrag av alle foreslåtte tiltak i Agder vannregion for planperioden
2022 – 2027. Samlet er det foreslått 1182 tiltak fordelt på 752 basistiltak og 430 supplerende tiltak.
Et estimat over kostnadene for gjennomføring av disse tiltakene er kr. 587 161 170,- i investeringsog kr. 123 283 990,- i driftskostnader. Det er knyttet stor usikkerhet til disse estimatene da mange av
tiltakene ikke er kostnadsberegnet. I tillegg vet man at det mangler tiltak innenfor flere sektorer.
De mest kostbare tiltakene er tiltak som omhandler miljøgifter (forurenset grunn, forurenset
sjøbunn, utfasing og reduksjon av miljøgifter og industri og gruver). Videre er det knyttet store
investerings- og driftskostnader til sur nedbør. Det er også knyttet store kostnader til tiltak i
forbindelse med vannkraft.
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Landbruk, avløp og overvann er også forbundet med betydelige kostnader, men her er usikkerheten
stor da det er manglende registrering av tiltak i Vann-nett. Det samme gjelder for temaet fremmede
arter, der 107 tiltak som ikke er kostnadsberegnet er foreslått.
Tabell 0: Oppsummering av tiltaksprogrammet. Tabellen viser antall tiltak med tiltaks-ID i Vann-Nett. Det kan
være flere vannforekomster i samme tiltak. Kilde: Vann-Nett statistikk
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Vannkraft og restaurering av andre vassdragsinngrep
Det er registrert påvirkning fra vannkraft i 471 vannforekomster i Agder vannregion. Det er
vannområdene Nidelva, Otra, Mandal-Audna og Sira-Kvina vannområder som har flest påvirkede
vannforekomstene.
Det er foreslått tiltak innen tre hovedkategorier:
 Forbedre vannføring (utjevne brå vannstandsendringer og innføre
minstevannføring/miljøbasert vannføring). 27 tiltak estimert 600 000,- i
investeringskostnader og 13 200 000 i driftskostnader
 Forbedre vandrings- og spredningsveier i vassdrag. 33 tiltak, estimert investeringskostnad kr
35 600 000, Forbedre fysiske forhold i vannforekomster/vassdrag (biotoptiltak terskler og lignende,
bunnsubstrat, restaurering). 28 tiltak, investeringskostnad på 12 850 000,Innen restaurering av andre vassdragsinngrep i Agder vannregion er det foreslått 19 tiltak. Dette er
tiltak innen vandrings- og spredningsveier, forbedring av fysiske forhold og forbedring av vannføring.
Totalt er investeringskostnader estimert til kr. 2 420 000,- og driftskostnader kr. 200 000,- for
perioden 2022 – 2027.
Samferdsel
Samferdsel og transport er den sjette største kilden til påvirkninger i Agder vannregion. Det er i første
rekke registrert påvirkninger fra veitransport. Det er i liten grad registrert påvirkning fra havner,
kysttransport, jernbane og flytransport, men det arbeides med å oppdatere oversikt over disse
påvirkningene i Vann-nett.
Det er foreslått tiltak innenfor tre hovedkategorier:
 Fysiske restaureringstiltak veg og jernbane (fiskepassasje, fiskevandring og restaurering).
Totalt fire tiltak som ikke er kostnadsberegnet.
 Tiltak mot forurensning fra veg, jernbane og urbane områder: vinterdrift av veg - fire tiltak
som ikke er kostnadsberegnet, rense overvann og tunnelvaskevann fra veg - 25 tiltak som
ikke er kostnadsberegnet, sandfang og drift av veier og gater med lukket avløp - ett tiltak
med estimert investeringskostnad kr. 500 000, Tiltak mot forurensning fra havner og marint - totalt 17 tiltak som ikke er kostnadsberegnet.
Sur nedbør
Sur nedbør er den største påvirkningen i Agder vannregion. Den berører om lag 2300
vannforekomster. Dette betyr at det er stort behov for undersøkelser og kalking også i planperioden
2022-2027, til tross for at man antar at påvirkning fra sur nedbør vil avta i tiden framover. Det er
foreslått i alt 39 tiltak tilknyttetinternasjonale avtaler. Disse er ikke kostnadsberegnet. Videre er det
foreslått 148 tiltak om kalking/silikatbehandling. Anslåtte kostnader er 109 millioner til drift og 174
millioner i investeringskostnader for disse tiltakene. Det gjøres oppmerksom på at ett tiltak kan
innbefatte flere vannforekomster.
Avløp
Avløp påvirker til sammen 281 vannforekomster i vannregionen og utgjør den femte største
påvirkningen. Påvirkning fra avløp fordeler seg på kommunale renseanlegg, diffus avrenning fra
spredt bebyggelse og diffus avrenning fra hytter. Det er foreslått i alt 77 tiltak innenfor byer og
tettbebyggelse som er fordelt på:
 Oppgradering av avløpsnett, 28 tiltak med estimert investeringskostnad på kr 100 000,-.
 Tiltak på renseanlegg, to tiltak som ikke er kostnadsberegnet.
 Tillatelser og veiledning, 40 tiltak som ikke er kostnadsberegnet.
 Kartlegging og planlegging, syv tiltak som ikke er kostnadsberegnet.
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Innenfor spredt bebyggelse og hytter er det foreslått i alt 25 tiltak som er fordelt på:
 Tilknytning til kommunalt nett, ett tiltak med estimert kostnad kr 150 000,-.
 Utbedring av separate avløpsanlegg i følsomt og normalt område, ett tiltak med estimert
investeringskostnad kr 4 800 000,-.
 Kartlegging og planlegging spredt avløp, 11 tiltak som ikke er kostnadsberegnet.
 Forskrifter og tilsyn, 11 tiltak som ikke er kostnadsberegnet.
 Utbedring av separate avløpsanlegg i mindre følsomt område, ett tiltak med estimert
investeringskostnad kr 800 000,-.
Totalt er det foreslått 102 tiltak for avløp med estimert investeringskostnad kr 5 850 000,-. Dette er
underestimert, da mange tiltak ikke er kostnadsberegnet.
Landbruk
Landbruk er den tredje største påvirkningen i Agder. Øst i vannregionen er jordbruksområdene
konsentrert i sentrale og kystnære strøk langs de større vannveiene. Lista i Farsund er Agders største
jordbruksareal, noe som berører mindre vannveier. Jordbruk er registrert som å ha varierende grad
av påvirkning på i alt 465 vannforekomster.
Det er foreløpig foreslått tre grunnleggende tiltak (utvidet gjødsellagerkapasitet, gjødsellager, presssaft og andre punktbelastninger, kontroll av gjødslingsplan og plantevernjournal) med estimert
investeringskostnad kr 5 150 000,-. I tillegg er det foreslått 42 supplerende tiltak (grasdekt kantsone
mot vassdrag i åker, gras på arealer utsatt for flom og erosjon, fangvekster, ingen jordarbeiding om
høsten, miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, miljøavtaler i landbruket, kantsone mot vassdrag i
eng) med estimert investeringskostnad kr 330 080,- og driftskostnad kr 310 870,-.
Det er foreslått 44 tiltak innenfor rådgivningstjenester for jordbruket i Agder. Alle tiltakene går ut på
rådgivning om klima- og miljøvennlig driftsmåter. Det er estimert investeringskostnad for tiltakene på
kr 180 000,-og driftskostnad på kr 10 000,- for planperioden 2022 – 2027.
Det er ikke foreslått tiltak mot plantevernmidler, restaurering i jordbruksvassdrag eller skogbruk.
Miljøgifter og andre forurensende stoffer
Kapittelet om miljøgifter er delt i fire: forurenset grunn, forurenset sjøbunn, utfasing og reduksjon av
miljøgifter samt industri og gruver.
I kategorien forurenset grunn er det foreslått 21 tiltak med estimert investeringskostnad kr
52 900 000,-. Tiltakene er fordelt mellom tiltak i forurenset grunn, undersøkelser/kartlegging av
forurenset grunn, utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset grunn og revisjon av gamle
deponitillatelser.
Det er foreslått 14 tiltak mot forurenset sjøbunn, med estimert investeringskostnad kr 324 000 000,-.
Tiltakene omhandler opprydding i forurenset sjøbunn, undersøkelser og risikovurdering av
forurenset sjøbunn og utarbeidelse av tiltaksplan for forurenset sjøbunn.
Når det gjelder utfasing og reduksjon av miljøgifter er det foreslått tre tiltak som alle handler om å
redusere utslipp av miljøgifter fra industri. Tiltakene er estimert til en investeringskostnad på
12 100 000,-.
For tiltak mot industri og gruver i Agder er det foreslått ni tiltak med investeringskostnad kr 100 000,. Alle tiltakene gjelder reduksjon av utslipp.
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Akvakultur
Akvakultur påvirker 64 vannforekomster i Agder vannregion. Påvirkning fra lakselus er den største
påvirkningen fra akvakultur, etterfulgt av påvirkning fra rømt fisk. Påvirkningsgraden er imidlertid
satt til liten for begge påvirkninger. Punktutslipp fra landbaserte oppdrettsanlegg er ikke registrert
som påvirkning i Agder. Det er ikke foreslått tiltak mot påvirkninger fra akvakultur for perioden 2022
– 2027, ettersom påvirkningen anses for å være liten.
Fremmede arter
Påvirkning fra fremmede arter gjelder introduksjon av arter som for eksempel gjedde, sørv, ørekyt og
suter i vannforekomster som ikke har dette naturlig. Vasspest er registrert i Otra og Molandsvann,
men arten synes å være «sovende». I tillegg har Agder en utfordring med krypsiv, men dette er ikke å
regne som fremmed art. Det er påvist stillehavsøsters i flere av de store kystvannforekomstene,
særlig øst for Kristiansand. Det er foreslått 107 tiltak mot fremmede arter i Agder. Tiltakene fordeler
seg på informasjonstiltak, kartleggingstiltak, utryddelses tiltak, hindre spredning av fremmede arter,
bekjempelse av krypsiv og bekjempelse av fremmede/uønskede fiskearter. Ingen av disse tiltakene
er kostnadsberegnet.
Fritidsfiske
Det er ikke registrert tiltak vedrørende fritidsfiske i Vann-nett for planperioden 2022-2027. Imidlertid
har det pågått og pågår flere prosjekt og frivillig innsats for fritidsfiske i hele vannregionen både for
innlandsfisk, storørret, laks og sjøørret. Pågående og kommende prosjekter og frivillig innsats bør
legges inn i databasen Vann-nett.
Beskyttelse av drikkevann
Rundt 40 vannforekomster i vannregionen er registrert med uttak av drikkevann som påvirkning.
Mange drikkevann er ikke registrert i Vann-nett. Hovedprinsippet med å registrere uttak av
drikkevann er å kunne beskytte vannforekomsten mot forringelse. I vannforskriften er det krav om
oversikt over råvannskilder som benyttes til drikkevannproduksjon, og disse områdene er definert
som beskyttede områder. Det er lagt inn tre tiltak for beskyttelse av drikkevann i vannregionen.
Ingen av disse er kostnadsberegnet. Det er lagt inn ett tiltak som går ut på arealbegrensninger i
nedbørfeltet til drikkevannskilder, og to enkeltvedtak mot forurensende virksomheter og aktiviteter.
Overvann
I alt 140 vannforekomster er berørt av diffus avrenning fra byer og tettsteder og 130
vannforekomster er i varierende grad påvirket av diffus avrenning fra transport og infrastruktur.
Mange vannforekomster med påvirkning fra overvann mangler tiltak.
Det er foreslått ni tiltak vedrørende overvannsproblemer i Agder vannregion med estimert
investeringskostnad kr 4 000 000,-. Tiltakene fordeler seg mellom ett tiltak som går ut på
naturbaserte tilpasninger til flom og åtte tiltak som gjelder infiltrasjon av overvann.
Krypsiv
Det er per i dag ikke mulig å registrere påvirkning eller tiltak mot krypsiv i Vann-nett. Derfor er det
lagt til et ekstra kapittel for å synliggjøre utfordringen og hvilke tiltak som settes inn mot krypsiv i
Agder vannregion.
Krypsivprosjektet på Sørlandet koordinerer søknader og finansiering, med støtte fra statlige
bevilgninger og bidrag fra kommuner og kraftselskap til bekjempelse av krypsiv.
Krypsivfondet i Otra ble opprettet med midler fra kraftselskapene i regionen, og behandler søknader
og bidrar til finansiering av mottiltak og forskning.
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Alle vassdrag og enkelte vann har areal som er bevokst med krypsiv. Noen steder har tilveksten
medført så store ulemper at det har vært behov for å sette inn klipping og harving for å kunne
fortsette å nytte vannforekomstene til fritidsaktiviteter. Det er foreløpig usikkert om massevekst av
krypsiv er positivt eller negativt for økosystemer i vann, men så lenge vi ønsker å drive menneskelig
aktivitet vil rydding og fjerning av krypsiv være nødvendig enkelte steder.
Klimatilpasning
Klimatilpasning omtales kort i eget kapittel, men klima er ikke listet separat som påvirkning eller med
egne tiltak i Vann-nett.
Forskning og kunnskap
Målrettede undersøkelser er et viktig grunnlag for at forvaltning av vann og vassdrag skal kunne være
kunnskapsbasert. Overvåking av vannforekomstene gir nødvendige data for å klassifisere
miljøtilstanden i vannet. Et best mulig kunnskapsgrunnlag er viktig for å kunne sette inn riktige og
målrettede tiltak for å tette gapet mellom tilstand og miljømål i vannforekomsten der det er
nødvendig.
Det er foreslått 466 tiltak innen forskning og kunnskap, hvor de fleste omhandler forbedring av
kunnskapsgrunnlaget. De resterende fordeler seg på informasjon og kompetansebygging, og
forskningsmessige undersøkelser. Foreløpige kostnadsoverslag er på ca. kr 11,8 millioner. Tiltakene
fordeler seg mellom 389 grunnleggende og 78 supplerende tiltak.
Andre tiltak
Det er foreslått 19 tiltak i kategorien «andre tiltak». Kun ett av disse er kostnadsberegnet med en
driftskostnad på kr 50 000,-, se tabell 15-1. Dette er et tiltak mot plastforsøpling. De øvrige 18
foreslåtte tiltakene er tiltak som går ut på tilsyn og oppfølging.
Vannbruk og vannprising
For å oppnå miljømålene spiller økonomiske virkemidler en viktig rolle, sammen med juridiske og
øvrige virkemidler. Tanken med vannprising er å gi brukerne av vann, både de som tar ut vann og de
som forurenser vannet, et insentiv til å bruke vannet effektivt ved at de må betale for miljøulempene
skapt av egen påvirkning. Økonomiske virkemidler (avgifter eller tilskudd) brukes til en viss grad i
norsk vannforvaltning i dag, hovedsakelig ved gjennomføring av prinsippet om at forurenser betaler,
og for vann- og avløpstjenester. Vannbruksavgift er ikke gjennomført i Norge.
Behov for virkemidler
De ulike sektormyndigheter har meldt inn behov for virkemidler. NVE mener de har de nødvendige
virkemidler, mens Miljødirektoratet ønsker å innføre standardvilkår i alle eldre vassdragskonsesjoner
og moderne naturforvaltningsvilkår. Stasforvalteren ønsker virkemidler på flere områder:
 Ny forskrift som innfører naturforvaltningsvilkår i alle vannkraftutbygginger
 Flere virkemidler for å sikre gjennomføring av tiltak knyttet til andre typer fysiske inngrep
som f.eks. flomsikringsanlegg.
 Forskrift med basiskrav som regulerer boring av brønner
 Ny gjødselvareforskrift
 Ny hjemmel for å stille miljøkrav i særlige utsatte områder
 Mulighet for å søke midler for å drive målrettet kartlegging og veiledning på prosjektbasis i
områder med jordbruksdrift
 Økonomisk støtteordning til kommunene for å gjennomføre tiltak innenfor avløpssektoren
 Virkemidler for å pålegge reetablering av kantvegetasjon
 Opprettholdelse og eventuelt økning av kalkingsmidlene over statsbudsjettet. Dette er viktig.
Kutt i kalkingsmidler i 2021 vil gå utover antall forekomster som kan kalkes i Agder. Særlig vil
innsjøkalking bli redusert
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Kartløsning eller annen felles innmeldingsfunksjon for det som skjer av skjellsandkalking i
kommunene. Dette kan være svært nyttig.
Oppfølging og opplæring med tanke på sulfid, særlig knyttet til planarbeid i kommunene.
Sulfid er en utfordring i deler av Agder. Det er utarbeidet en veileder, men det er fortsatt
behov for oppfølging og opplæring. Dette kan eventuelt inkluderes som en spesifikk del av
plan- og bygningsregelverket

Kartlegging og restaurering av sjøørretbekker har
hatt stort fokus i Agder i forrige planperiode med
gode resultater. Etablerte prosjekter fortsetter dette
arbeidet inn i ny planperiode – Foto: John Unsgård

1 Rammer for tiltaksprogrammet
Hovedmålsettingen for tiltaksprogrammet er beskrevet i vannforskriften: «Tiltaksprogrammet skal
være sektorovergripende og skal bygge på gjennomførte analyser og vurderinger og tiltaksrapporter
fra vannområdene i Agder vannregion. Tiltaksprogrammet skal også være i overensstemmelse med
nasjonale føringer og statlige planretningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven».
Tiltaksprogrammet beskriver hvordan de fastsatte miljømålene for vannforekomstene kan oppnås
innen utgangen av 2027, eller ved et senere tidspunkt dersom det er satt utsatt frist1. Mindre strenge
miljømål kan fastsettes dersom visse vilkår oppfylles. Miljømålene som fastsettes i den regionale
vannforvaltningsplanen2 legges til grunn for tiltaksprogrammet. Tiltaksprogrammet omfatter både
miljøforbedrende og forebyggende tiltak.
Regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram er overordnede regionale planer, og behandler
derfor ikke de enkelte tiltak. Tiltaksprogrammet inneholder forslag til typer av tiltak, men skal ikke ha
et detaljeringsnivå som foregriper sektormyndighetenes påfølgende saksbehandling av det enkelte
1

2

Unntaksbestemmelsene i vannforskriften §§ 9-12
Det vises til den regionale vannforvaltningsplanen for utdyping av miljømålene
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tiltaket. Tiltaksprogrammet skal derfor bare inneholde et overslag av kostnader, mens en mer
konkret vurdering av kostnader vil komme i sektormyndighetenes oppfølging av det enkelte tiltak.
Statlige sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har utredet forslag til tiltak innenfor sine
ansvarsområder.
Tiltakene beskrevet i tiltaksprogrammet skal være operative senest tre 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.
For en utdypende beskrivelse av prosessene henvises det til den regionale vannforvaltningsplanen.
Ansvar for oppfølging av tiltaksprogrammet
Ansvar for oppfølgingen av vannforskriften er lagt til ulike sektormyndigheter. Dette innebærer at
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet skal følges opp sektorvis og med sektorenes eksisterende
virkemidler. Sektormyndighetene skal i sin saksbehandling foreta avklaringer og konkrete vurderinger
av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltakene for å gjennomføre tiltakene på mest hensiktsmessige
måte. Vedtak om gjennomføring av enkelttiltak treffes av ansvarlig myndighet i påfølgende
saksbehandling etter relevant lovverk.
Tiltaksprogrammet gir ikke juridiske hjemler til å gjennomføre tiltakene. Det stiller heller ikke
juridiske krav til berørte sektormyndigheter om å gjennomføre nødvendige vedtak. Det er imidlertid
nasjonale forventninger om at de nødvendige grepene gjøres for at målene skal nås og Norges
forpliktelser gjennom innlemmingen av EUs rammedirektiv for vann i norsk rett skal oppfylles.
Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet er retningsgivende for alle berørte sektormyndigheter
innenfor vannregionen. Dersom en sektor fraviker retningslinjene i forvaltningsplanen, gir det
grunnlag for å fremme innsigelse mot aktuelle areal- og reguleringsplaner.
Ved rapportering av status for tiltak skal avvik fra tiltaksprogrammet rapporteres og begrunnes.
Dersom resultatet av overvåking eller andre data indikerer at det fastsatte miljømålet i en
vannforekomst ikke vil bli oppnådd, skal årsaken søkes klarlagt av sektormyndigheten og nye tiltak
vurderes.
Gjennomføringen av tiltak i vannregionen skal rapporteres til nasjonale myndigheter
(Miljødirektoratet) gjennom databasen Vann-nett. Sektormyndighetene skal rapportere status for
tiltak innen sine ansvarsområder. Nasjonale myndigheter skal deretter rapportere status for den
samlede tiltaksgjennomføringen (status for alle de regionale vannforvaltningsplanene i Norge) til
ESA/EU.

1.1 Nasjonale og regionale føringer
Nasjonale føringer
Det er en rekke nasjonale føringer for arbeidet etter vannforskriften. Nasjonale føringer med
betydning for planarbeidet er omtalt i regional plan for vannforvaltning i Agder vannregion. Bortsett
fra de nasjonale føringene for oppdatering av vannforvaltningsplanen, har arbeidet med
tiltaksprogrammet i liten grad vært påvirket av nasjonale føringer og andre regionale planer.
Foreslåtte tiltak er tiltak som anses som nødvendige for å nå miljømålene jf. vannforskriften. Planer
og føringer kan imidlertid komme til å få betydning for gjennomføring av foreslåtte tiltak eller ha
innvirkning på utreding og kartlegging av tiltak.
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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, samferdsel, påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk,
landbruk, fremmede arter, drikkevann og badevann.
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. De nasjonale føringene for vannkraft finner
du her.
Regionale føringer
Det finnes til enhver tid mange regionale planer som kan ha kryssende interesser med
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Fylkeskommunene har flere regionale føringer,
strategier og planer som kan ha betydning for arbeidet etter vannforskriften og
utarbeidelse/gjennomføring av tiltak. Blant disse er regional planstrategi, areal- og transportplaner,
kystsoneplan, energi og klima, næringsutvikling, friluftsliv og folkehelse. I Agder vannregion vil
vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram spesielt være knyttet til Regionplan Agder 2030.
Regionale planer er stadig under utarbeiding og rullering.




Les mer om regionale planer og strategier i Agder fylkeskommune her
Les mer om regionale planer og strategier i Vestfold og Telemark fylkeskommune her
Les mer om regionale planer og strategier i Rogaland fylkeskommuner her

1.2 Analyser og grunnlag for prioriteringer
Kunnskapsgrunnlaget
Vann-Nett er kunnskapsdatabasen for arbeidet med vannforskriften, hvor man kan hente ut
vannmiljødata, statistikk, rapporter osv. Hensikten er at man skal kunne bruke denne databasen for
finne nødvendig informasjon for blant annet å kunne vurdere tiltak.
Statsforvalteren har ansvar for at kunnskapsgrunnlaget legges inn i Vann-nett. Registrering av
vanntype, påvirkninger på vannforekomstene og tilstandsvurderinger er hovedsakelig gjort av
vannområdekoordinatorer og/eller Statsforvalterne. Statsforvalterne har hatt ansvaret for å legge
inn resultater fra undersøkelser og overvåkingsdata. Både sektormyndigheter og lokale aktører har
bidratt til kunnskapsgrunnlaget.
Det er imidlertid enkelte utfordringer og påvirkninger som ikke kommer tydelig frem av vann-nett
som er viktig å belyse i forhold til en helhetsvurdering av tilstanden i vannforekomstene og
forutsetningene for å foreslå riktige tiltak. Utfordringene dette gjelder er belyst i vedlegg 2.
Hovedutfordringer og de største påvirkningene
Dokumentet «Hovedutfordringer i Agder vannregion» inneholder en oversikt over miljøtilstand og
påvirkninger i Agder vannregion. De største registrerte påvirkningsgruppene er: langtransportert
forurensing, vannkraft og jordbruk, etterfulgt av urban utvikling samt turisme og rekreasjon. Se tabell
1-1, som også viser de fem største påvirkningene for hvert enkelt vannområde i vannregionen.
Vurderingen av påvirkninger starter med å peke ut de vesentlige påvirkningene som finnes, effektene
de har på vannmiljøet, og betydningen de dermed har for miljøtilstand. I tillegg ser den på hvilke
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drivkrefter i samfunnet som er årsak til disse påvirkningene, og om det i fremtiden kan forventes
endringer i påvirkningene.
En stor påvirkning kan alene føre til betydelig forverring av miljøtilstanden slik at miljømålet ikke nås.
En middels påvirkning kan - sammen med andre påvirkninger - føre til betydelig forverring av
miljøtilstand slik at miljømålet ikke nås. En liten påvirkning fører ikke til at miljøtilstanden forringes.
Sammen med andre påvirkninger kan den imidlertid føre til at miljømålet ikke nås.
I tillegg må den samlede påvirkning i hver vannforekomst vurderes, fordi flere påvirkninger kan
forsterke hverandre og må sees i sammenheng. Når vi har sett på drivkrefter, påvirkninger, effekt og
forventede endringer framover, har vi vurderingsgrunnlag for hvilken mulighet vi har til å nå målet
om god miljøtilstand. Dette får betydning for hvor det bør foreslås tiltak for å beskytte, forbedre eller
restaurere vannmiljøet. De største påvirkningsgruppene i tabell 1-1 er basert både på antall
vannforekomster som er påvirket, og hvor stor eller alvorlig påvirkningsgraden er. Figur 1-1 under
viser de største driverne (påvirkningsgruppene) i Agder vannregion ut fra antall (berørte)
vannforekomster.
Både tabell 1-1 og figur 1-1 er lagt til grunn for videre analyser og prioritering i tiltaksprogrammet.
Det samme gjelder hovedutfordringsdokumentene, som finnes her, hvor det står mer om
brukerinteressene i vannregionen.
Tabell 1--1: fordeling av påvirkninger per sektor i vannområdene i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett.no, 18.
desember 2020.

Figur 1--1: De største påvirkningsdriverne på vannforekomsten i vannregionen. Urban
utvikling inkluderer blant annet avløpsvann. Kilde: Vann-nett.no 18.desember 2020.
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Gjennomførte tiltak og tiltaksovervåking
Ansvar for oppfølging av tiltak i tiltaksprogrammet tilligger de relevante sektormyndigheter.
Til daglig pågår det kontinuerlig arbeid i flere sektorer for å redusere egen påvirkning, eller
gjennomføre tiltak som gjenoppretter eller opprettholder god miljøtilstand i vannforekomstene.
Forsuring
I forhold til påvirkning fra langtransportert forurensing, kalkes de forsura vassdraga kontinuerlig,
både gjennom nasjonalt kalkingsprogram og gjennom lokale kalkingstiltak.
Vannkraft
Siden forrige plan ble vedtatt har det skjedd betydelige endringer i påvirkning i flere vassdrag. Stifoss
kraftverk har fått konsesjon i Gjerstadvassdraget. Avslaget knyttet til Søndeled er påklaget til Olje- og
energidepartementet (OED). Fosstveit kraftverk i Storelva i Holt har fått tillatelse med vilkår, og vil
sannsynligvis kunne igangsette avbøtende tiltak i 2021. Når dette er gjort, vil flere vannforekomster
kunne endre status fra sterkt moderert til naturlig. Ved Rygene kraftverk i Nidelva bygges det nå ny
fisketrapp. Det er fortsatt store utfordringer knyttet til minstevannføringsløpet. Det samme gjelder
Eivindstad kraftverk. Boen kraftverk i Tovdalselva har fått nytt fiskevennlig avbøtende tiltak, som skal
sikre trygg nedvandring av ål og smolt. I Otra mangler det tiltak knyttet til fiskevandring. Det er et
visst fokus på å håndtere gassovermetning ut av Brokke kraftverk, men gode og fungerende tiltak
mangler. Dette berører både bleke og storaure. Ved Laudal kraftverk i Mandalselva gjennomføres det
forsøk med Louvres. Disse skal bidra til at nedvandrende fisk ledes til minstevannføringsløpet og vekk
fra inntaket til kraftverket. I Kvina skal anadrom strekning forlenges med toveis fisketiltak ved Rafoss.
Dvergsfossen kraftverk bygges med tiltak for ål. Sett samlet er det igangsatt flere positive tiltak ved
kraftverk i Agder, og erfaringer fra disse vil være kunnskapsgivende for kraftverk som berører
innlandsfisk
Avløpssektoren
Innen avløpssektoren arbeides det kontinuerlig for å opprettholde høy rensegrad i
avløpsrenseanleggene. I tillegg kommer arbeid blant annet med å rehabilitere ledningsnett, tette
lekkasjer, rette opp feilkoblinger og redusere mengde og antall overløpshendelser.
Innen spredt avløp har enkelte kommuner gjennomført undersøkelser i berørte vannforekomster for
å øke kunnskapsgrunnlaget. Noen har igangsatt kartleggingsarbeid og/eller begynt å gi pålegg om
oppgradering av spredte renseanlegg. Oppgradering gjennomføres flere steder. Det er fortsatt behov
for kartlegging av spredte avløp.
Landbruk
Grunnet lavt kunnskapsgrunnlag har det blitt gjennomført et kartleggingsprosjekt innen landbruk i
østre del av Agder. Dette har gitt bedre kunnskapsgrunnlag, som gir bedre forutsetning for å foreslå
tiltak. Ellers gjennomføres det tiltak mot punktutslipp og for å redusere avrenning av jord og
næringsstoffer. Viktige virkemidler mot avrenning har vært tilskudd gjennom regionalt miljøprogram
(RMP) og spesielle tiltak i landbruket (SMIL).
Forurenset sjøbunn
I Arendal ble det i planperioden 2016-2021 utført opprydding av forurenset sjøbunn i Kittelsbukt og
Pollen. I tillegg pågår kunnskapsinnhenting (supplerende undersøkelser og oppdatert risikovurdering)
i et tredje delområde, Barbubukt, i 2020.
I Kristiansandsfjorden er det tidligere gjennomført flere tiltak i forurenset sjøbunn, og det pågår nå
felles overvåking i fjorden for å øke kunnskapen om forurensningen og effekten av tiltakene. Kostnad
for overvåking er fordelt på flere parter (bedrifter og kommuner).
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Kartlegging og overvåking
Det er gjennomført både problemkartlegging og tiltaksovervåking i vannregionen. Kunnskapen om
påvirkninger og miljøtilstand i vannforekomstene har blitt bedre. Det henvises til
overvåkingsprogram for de enkelte områdene for mer informasjon om overvåkingen og resultatene
av denne.
I vannforekomstene hvor miljømålene ikke er oppnådd, skyldes dette blant annet at:
 Problemene er komplekse, og det er vanskelig å finne treffende tiltak
 Kostnadene har vært for store
 Omfanget er så stort at prosjektet blir for langvarig for tilgjengelige ressurser
 Tiltak av forskjellige grunner ikke er blitt prioritert.
Tiltak som ikke er gjennomført i tråd med tiltaksprogram for planperioden 2016-2021 og som
fremdeles ligger registrert i Vann-nett er videreført til planperiode 2022-2027.
Prioritering av tiltak
Miljømålene for vannforekomstene er ambisiøse, det kreves betydelige personressurser og
økonomiske ressurser for å nå målene. De økonomiske rammene for gjennomføring av
forvaltningsplanen med tiltaksprogram må økes. Alle med ansvar for vann må bidra til å nå målene,
og ha fokus på tiltaksgjennomføring innen sitt ansvarsområde.
Manglende virkemidler må ikke være en grunn til å ikke igangsette tiltak. I påvente av nye eller bedre
virkemidler for gjennomføring av noen typer tiltak, må tiltak som kan gjennomføres innenfor
gjeldende regelverk og konsesjoner igangsettes.
I noen vannforekomster er kunnskapsgrunnlaget for dårlig til å vurdere om det er behov for å
gjennomføre tiltak. I slike områder må overvåking og kartlegging prioriteres igangsatt for å øke
kunnskapsgrunnlaget.
I flere vassdrag vil det være oppstrøms-nedstrøms problematikk. Det vil derfor være behov for å se
større områder i sammenheng når tiltak skal prioriteres. For noen vannforekomster kan
gjennomføring av tiltak oppstrøms være svært viktig for å nå miljømålene.
Prioritering av tiltak handler om fordeling av tiltakene geografisk og over tid. I tillegg gir
vannforvaltningsplanen en beskrivelse av hvordan tiltakene bør prioriteres for å løse
hovedutfordringene i Agder vannregion. Sektorene har en viktig rolle i å prioritere rekkefølgen av
egne tiltak og ta stilling til måloppnåelsen av tiltakene.
Tiltakene i vannregionen kan i all hovedsak inndeles i restaurerende tiltak, forebyggende tiltak eller
forskning og kunnskapsinnhenting. Alle tre typene tiltak er foreslått for følgende prioriterte
utfordringer i Agder vannregion:




Forsuring er den definitivt største årsaken til at store deler av Agder vannregion ikke oppnår
miljømålene. Derfor pågår det i dag kalking i vassdragene Storelva, Nidelva, Tovdalselva,
Otra, Mandalselva, Audna, Lygna, Kvina og Åna. Selv om det er bedring på feltet er det viktig
å fremdeles jobbe videre, og at finansiering fra staten opprettholdes. Reduksjon av
kalkingstiltakene i denne planperioden vil medføre at den økologiske tilstanden reduseres i
mange vannforekomster.
Vannkraft: Etter forsuring er konsekvenser av vannkraft den faktoren som påvirker vannet i
Agder vannregion mest. Vannkraftproduksjon er samfunnsnyttig samtidig som den gir
miljømessige store utfordringer. I denne planperioden vil planer for biotoptiltak, terskler og
erosjonssikringstiltak bli utarbeidet og tiltak gjennomført i de prioriterte vassdragene i tråd
med godkjenningen av Vannforvaltningsplanen 2016-2021.
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Forurensede sedimenter på sjø og elvebunn er et stort problem flere steder langs kysten i
Agder vannregion. Dette er også et prioritert område nasjonalt. Kostholdsråd er innført flere
steder grunnet helsefare ved å spise sjømat i de forurensede fjordene. Tiltak som bedrer
miljøtilstanden og samtidig bidrar til redusert behov for kostholdsråd, bør prioriteres.
Fremmede arter og sykdommer: Spredning av fremmede fiskearter til vassdrag er et stort
problem i Agder, spesielt ørekyt, gjedde og sørv. Spredning av fremmede arter i kystvann er
også et problem, og spesielt stillehavsøsters har vært mye i fokus. Spredning av sykdom og
parasitter er også en del av utfordringen.
Krypsiv: Problemvekst av krypsiv er en stor utfordring i Agder vannregion. Det er derfor viktig
å finne årsak til massevekst samtidig som tiltak blir gjennomført for å begrense
problemveksten.
Forsøpling er et økende problem både lokalt og internasjonalt. Plast og andre lite
nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og
mennesker. Det er stor oppmerksomhet og mange aksjoner på feltet havforsøpling, men
utfordringen med innlandssøppel er også stor.
Fysiske hindringer: Det er mange årsaker til at det er oppstått menneskeskapte hindringer i
vassdrag, blant annet veiutbygging, urban utvikling, vannkraft, jordbruk og skogbruk.
Uavhengig av årsaken til at det er oppstått fysiske hindringer i vassdrag, er avbøtende tiltak i
stor grad de samme.
Næringstilførsel: Eutrofiering på grunn av stor næringstilførsel fra menneskelig aktivitet er et
problem i vassdrag, innsjøer og i kystvann. Det er mange ulike kilder til økt næringstilførsel til
vann. De viktigste kildene i Agder vannregion er avløpsanlegg, jord- og skogbruk og i noen
områder akvakultur

Utover vurderinger knyttet til temaene ovenfor kan følgende punkter legges til grunn for prioritering:
•
•

Tiltak med lang virkningstid
Tiltak i vannforekomster med større avvik mellom tilstand og miljømål

Når sektormyndigheter/ansvarlig utførende har gjennomført tiltak er det alltid nødvendig å vurdere
om tiltaket har hatt ønsket effekt og i hvilken grad det har bidratt til å oppnå miljømålene. Ved behov
må prøvetaking gjennomføres for å finne effekten av tiltaket. Deretter må behov for ytterligere tiltak
vurderes.
Hovedfokus kyst
Agder vannregion har valgt å ha hovedfokus på kyst i denne planperioden, og dette vil legge føringer
for prioriteringer og bidra til at arbeidet blir mer målrettet de neste seks årene.
Det er en negativ utvikling av vannmiljøet i kystområdene i vannregionen. Dette dreier seg om blant
annet stadig økende næringstilførsel, forurensning og miljøgifter forsuring, plastforsøpling, spredning
av fremmede arter og nedbygging som gir endring i økosystemene.. Det er også bekymring for
nedgang i flere av fiskebestandene. Fiskebestander i sjø er ikke en parameter i klassifiseringen etter
vannforskriften, og blir derfor ikke registrert i Vann-nett eller plandokumentene.
Det er gode tidsserier med systematisk miljøovervåking over tid i vår region, og det pågår betydelig
forskningsaktivitet i våre kystområder. Mye av dette er samlet i Senter for kystsoneøkologi lagt til
Universitetet i Agder.
Gjennom et tverrsektorielt samarbeid kan vi se den samlede belastningen på økosystemene i kysten
under ett. Vi kan sette i gang med et målrettet arbeid, hvor tiltakene knyttet til svært mange av
prioriteringene vil bidra til at miljøet i kystvann blir forbedret.
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Kostnader
Der det er kunnskap om kostnader og effekter for flere typer tiltak, bør slike vurderinger ligge til
grunn for prioritering av tiltak i den enkelte sektor.
Miljødirektoratets veileder «Eksempelsamling for utarbeidelse av kostnadsanslag for miljøtiltak» er
brukt der det ikke har vært annet grunnlag for å anslå kostnader. Veilederen finner du her. For noen
tiltak er det vanskelig å tallfeste kostnadene. Prioritering av ressurser/arbeidskapasitet og
vanskeligheter med tallfesting av kostnader, har resultert i at kostnader på flere tiltak ikke er
registrert. Det samme gjelder tiltak der sektormyndighet og utførende tiltaksansvarlig ikke er den
samme.

1.3 Klimatilpasning
Klimaendringene kan både motvirke og forsterke tiltaksarbeidet innen vannforvaltning. De kan ha
effekt på gjennomføringen av tiltak, og effekten av tiltakene. Det er svært viktig at
sektormyndighetene legger klimaendringene til grunn for sine tiltaksplaner. Flere sektorer må ha
større fokus på forebyggende og avbøtende tiltak fremover. Det er viktig at tiltak som gjennomføres
er robuste i møte med endret klima.

Figur1-2: Figuren viser at en vurdering av klimaendringene er en essensiell del av hele planprosessen. Figuren er
bygget på Barkved og Hanssen, 2015: Vannkraft og flomvern

1.4 Leseveiledning - hvordan er tiltaksprogrammet delt inn
De kommende kapitlene viser oppsummering av tiltak innenfor hver hovedpåvirkning slik de er
registrert i Vann-nett.no. I noen av kapitlene har sektormyndighetene bidratt med tekst. De mer
generelle kapitlene er i stor grad skrevet som felleskapitler av Direktoratsgruppen for gjennomføring
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av vannforskriften. Kirkevold Natur & Miljø har i tråd med innspill fra vannregionmyndigheten lagt til
øvrig teks og ferdigstilt dokumentet.
Under hvert hovedkapittel finner man flere underkapitler:
•

Underkapittel 1 omtaler tilstand og utfordringer. Den økologiske tilstanden til en
vannforekomst kan styres av mange ulike påvirkninger. Som et eksempel kan tilstanden i en
bekk være bestemt av den samlede effekten av tilførsel av næringsstoff fra landbruk og
avløp, miljøgifter fra veiavrenning, vandringshindre som følge av for eksempel kulvert under
vei og lignende. Det finnes likevel en kort innledning om hvordan tilstanden kan være
påvirket av den aktuelle Hovedpåvirkningene samt en kort beskrivelse av aktuelle
hovedutfordringer knyttet til Hovedpåvirkningene.
• Underkapittel 2 omtaler aktuelle tiltak. Tabeller som viser antall tiltak med
kostnadsberegning er hentet fra Vann-nett.
• Underkapittel 3 omhandler antatt oppnåelse av miljømålet i 2027 dersom tiltakene som er
foreslått i dette tiltaksprogrammet gjennomføres i planperioden 2022-2027.
Underkapittel 4 gir en kort beskrivelse av tiltakenes positive virkninger for økosystem og samfunn.
Det er i hovedsak Miljødirektoratet som har utarbeidet tabellene som beskriver de positive
virkningene. Punkter som er uthevet viser de viktigste nyttefunksjonene i Agder vannregion.

1.5 Utfordringer i datagrunnlaget
Datagrunnlaget i Vann-nett.no:
Splitting av vannforekomster – Statsforvalteren. Ressurskrevende.
Forskjell i antall vannforekomster i Vann-nett saksbehandler og Vann-nett portal.
Innlegging av tiltak:
Ikke alle sektormyndigheter har satt av nok ressurser til arbeidet. Det kan også være feil ved
innlegging av tiltak som gjør at disse ikke presenteres på riktig måte i tabellene.
Vannstatistikk:
Alle figurer og tabeller er hentet ut fra «Vannstatistikk» i Vann-nett. Feil i grunnlaget, som gjør at
noen tiltakstabeller inneholder tiltak som framkommer i andre tabeller i andre kapitler, er et kjent
problem. Det arbeides kontinuerlig for å rette slike feil.
Der flere vannforekomster er lagt til i et tiltak, vil oversikten fra Vann-nett kun telle tiltaket, og ikke gi
oversikt over totalt antall vannforekomster der tiltaket er registrert. Selv om det er lagt inn flere
vannforekomster i ett og samme tiltak, skal det gjennomføres tiltak i alle vannforekomstene. I noen
tilfeller er det hensiktsmessig og helt riktig å registrere ulike vannforekomster inn i samme tiltak. Når
noen tiltak har veldig mange vannforekomster lagt til, blir dette imidlertid svært misvisende sett i lys
av det faktiske omfanget.
I oversikt over de ti største driverne i Agder vannregion er akvakultur listet. Men når man ser på de
største påvirkerne i vannregionen, er ikke akvakultur med. Dette skyldes i stor grad at påvirkning fra
lakselus er registrert under påvirkning av fremmede arter og sykdommer.
Tiltakstabellene må altså leses på bakgrunn av dette.
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2 Vannkraft og andre vassdragsinngrep
2.1 Tilstand og utfordringer
Vannkraft utgjør den nest største påvirkningen i Agder, med 497 registrerte påvirkninger i til sammen
471 vannforekomster, jf. figur 2-1. Det er oppgitt 102 vannkraftverk i NVE databasen (figur 2.2 a).
Majoriteten av kraftverkene og dermed antall påvirkete vannforekomster er innenfor vannområdene
Nidelva, Otra, Mandal-Audna og Sira-Kvina. De viktigste kraftverkene i vannområdene Tovdal og
Gjerstad-Vegår berører anadrom strekning og påvirker viktige biologiske kvalitetselement, selv om
antall vannforekomster som berøres er lavt. I Lygna vannområde er det kun et mikrokraftverk, og
ingen større vannkraftverk. Det bygges i disse dager nye kraftverk som ikke er omtalt i
vannforvaltningsplanen. Disse vil bli vurdert når de er ferdigstilt.
De vanligste påvirkningene fra vannkraft er knyttet til dammer (magasiner), magasinrestriksjoner og
hydrologiske endringer på grunn av manglende minstevannføring, redusert vannføring
(minstevannføring) eller endret vannføring, se figur 2-1. Dette fører blant annet til endret vannstand
og vannføring, endrete bunnforhold og kantvegetasjon, vandringshindre og bekkelukkinger som
påvirker den økologiske og kjemiske tilstanden i vannet. Vannkraft kan også ha stor negativ effekt på
viktige bestander av laks, sjøørret og ål. Elvemusling er en annen sårbar art som påvirkes negativt ved
fravær av vertsfiskene laks og sjøørret. Påvirkningene er ofte store, noe som fører til at vannkraft er
den påvirkningstypen som hyppigst forårsaker at vannforekomster blir vurdert som sterkt
modifiserte med tilhørende reduserte miljømål. Figur 2-2 viser registrerte kraftinnstallasjoner,
påvirkningsgrad, andel normal årsavrenning og sikringstiltak registret i Agder vannregion.
Brukermulighetene for vannstrekninger påvirket av vannkraft er i flere områder sterkt redusert. De
mest nevnte problemene er forringelse eller ødeleggelse av badeplasser, temperatursvingninger i
vannet, redusert mulighet for båtferdsel og tap av fiskeplasser.
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Figur 2-1. Påvirkninger og påvirkningsgrad fra vannkraft samlet for innsjø, elv, kystvann og grunnvann.
Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad (lyserosa) og ukjent grad (grå).
Kilde: Vann-nett.no, 18. desember 2020.

Figur 2-2. Registrerte a) vannkraftinstallasjoner, b) miljøpåvirkning, c) andel normal årsavrenning og d)
sikringstiltak (hentet fra Vann-Nett 01.10.2021).

Det er også registrert påvirkning fra andre vassdragsinngrep, slik som flomvern, se fig 2-3. Det er
registret stor grad av påvirkning i form av fysisk endring grunnet flomverk og forbygning på en
vannforekomst, og liten eller ukjent grad av påvirkning fra dammer, barrierer og sluser for
flomsikring på i alt fire vannforekomster-

Figur 2-3: Påvirkninger og påvirkningsgrad fra flomvern samlet for innsjø, elv, kystvann og grunnvann.
Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad (lyserosa) og ukjent grad (grå).
Kilde: Vann-nett.no, 18. desember 2020.
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I alt 243 vannforekomster er registrert som vurdert til å være sterkt modifisert (SMVF) i Agder
vannregion (tabell 2-1). For mer informasjon om SMVF, se vannforvaltningsplanens vedlegg 1.6. Flere
påvirkningstyper kan forårsake at en vannforekomst vurderes til å være SMVF, se figur 2-4. Det er
helt klart vannkraft som er den største påvirkningen som fører til at en vannforekomst er SMVF. Kun
åtte vannforekomster er vurdert til å være SMVF grunnet fysiske endringer på grunn av bekkelukking
for jordbruk eller dammer, barrierer og sluser for annen aktivitet. Tabell 2-1 viser fordelingen av
SMVF per vannområde, samt foreslåtte miljømål og unntak etter vannforskriftens § 9 og § 10.

Figur 2-4: Påvirkningstyper som medfører av vannforekomster blir vurdert som sterkt modifiserte (SMVF). Kilde:
Vann-nett, 18. desember 2020.
Tabell 2-1: Oversikt over SMVF per vannområde med tilhørende miljømål og unntak etter mindre strenge
miljømål (msm § 10) i vannforskriften, og utsatt frist (§ 9). GØP = godt økologisk potensial, MØP = moderat
økologisk potensial, DØP = dårlig økologisk potensial, SDØP = svært dårlig økologisk potensial.

Gjerstad-Vegår
Nidelva
Tovdal
Otra
Mandal-Audna
Lygna
Sira-Kvina
Sum

Sum SMVF

Antall vannforekomster registret i Vann-Nett

Vannområde
GØP
0
16
3
7
2
0

MØP
8
43
7
48
17
0

DØP
0
3
1
6
9
0

6
34

45
168

18
37

SDØP
0
0
0
2
0
0

msm § 10
1
11
1
18
7
0

2
4

18
56

utsatt frist (§ 9)
0
1
1
5
0
0
4
0

8
62
11
63
28
0
71
243

Antall berørte vannforekomster med påvirkning har økt siden forrige planperiode, som følge av ny
inndeling av vannforekomster og at ål er inkludert som art i vurderingene. Det faktiske antallet er nok
likevel noe mindre enn oppgitt her, ettersom det gjenstår noe arbeid med fjerning av påvirkninger i
Vann-nett etter splitting av en rekke vannforekomster sommeren 2020. Ny inndeling og inkludering
av ål gjør det mulig å angi påvirkninger og eventuelt tilhørende tiltak mer presist. Samtlige
elvekraftverk på anadrom strekning i Agder har stor negativ påvirkning på ål. Det samme gjelder for
de ulike niøyeartene. Både ål og niøyer er arter som har viktige roller i økosystemet, men som ennå
ikke har fått mye fokus i Norge. Verdien av ål eksportert ut av Agder på 1970/80 tallet lå på 15-30
millioner i året, ut fra dagens verdi. Ål bidrar samtidig med betydelige økosystemtjenester gjennom
sin rolle som predator og mat.
Hovedvirkningene knyttet til vannkraft vil variere med kraftverkstype og plassering, der for eksempel
kraftverksmagasiner har vesentlig effekt på vannføring, mens elvekraftverk i større grad påvirker
fiskevandring. Mens eldre kraftverk mangler naturforvaltningsvilkår, vil nyere kraftverk ha slike vilkår.
Der det er gitt konsesjonsfritak trenger ikke kommunen å ha stilt krav knyttet til avbøtende tiltak i sin
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saksbehandling. Manglende påleggsgrunnlag gjør det vanskelig å igangsette tiltak. Frivillige tiltak er
mulig, men vanskelig å få formalisert.
De biologiske kvalitetselementene som ligger til grunn for vurderinger er i hovedsak basert på fisk og
elvemusling. Fisk er inndelt i laks, sjøørret, ål, innlandsfisk og bleke. Innlandsfisk vil i hovedsak bety
ørret og abbor. Som tabell 2-2 viser, er et betraktelig antall vannforekomster knyttet til ulike typer
fiskearter som er berørt av kraftutbygging. Det er i alt 285 vannforekomster med innlandsfisk som er
berørt av kraft, videre følger ål med 96 vannforekomster, laks med 50 vannforekomster, sjøørret
med 38 vannforekomster og bleke og musling med henholdsvis 15 og ni vannforekomster.
Tabell 2-2: En oversikt over ulike typer fiskearter og elvemusling, samt antall vannforekomster der disse artene
er representert og antall vannforekomster der arten berøres av vannkraftutbygging.
Art

Antall vannforekomster
der arten berøres av kraft

Laks

50

Sjøørret

38

Ål

96

Innlandsfisk

285

Bleke

15

Elvemusling

9

Det er behov for tiltak i forbindelse med opp- og nedvandring, styrking av bestander, biotoptiltak for
å sikre vandring, fjerning av vandringshindre, etablering av fiskepassasjer for ål, biotoptiltak for
restaurering av bunnsubstrat og terskler. Noen steder kan det være behov for å fjerne dammer.
I vannforekomster med laks, sjøørret, ål og bleke samt elvemusling er kunnskapsgrunnlaget bedre
enn i vannforekomster med innlandsfiskearter. Det er et betydelig behov for kunnskapsinnhenting i
vannforekomster med innlandsfisk, før man kan foreslå tiltak i disse vannforekomstene.
Påvirkninger slik som gassovermetning, høy vannføring, bekkeinntak og effekter på salinitet og
vannutskifting i fjorder, kan ha alt fra ingen eller liten effekt på fiskebestander til å ha svært alvorlig
effekt med utryddelse av arter som resultat. Disse påvirkningene har ikke tilhørende tiltakstyper,
derfor er det vanskelig å foreslå og registrere tiltak mot disse påvirkningene der de finnes.
I Agder er reguleringens påvirkning på fjordøkosystemer størst i Åna- og Fedafjorden gjennom SiraKvina reguleringen. Fra Kvina overføres 2/3 av vannet til Sirdal, slik at vannføring ut av Lundevatn og
inn i Ånafjorden er økt med 50 % (ift. naturtilstand). Tilsvarende er vannføring fra Kvina og inn i
Fedafjorden redusert (figur 2-2 c). Disse endringer i ferskvannstilførsel påvirker vannutskiftning og
saltvannsinntrengning i fjordsystemene, og påvirker opp og nedvandring av anadrom fisk. Grad av
tilført eller fraført vann angis i andel normal årsavrenning og er illustrert i figur 2-2 c.
Det er fortsatt store utfordringer knyttet til manglende eller lite vann i mange vannforekomster..
Terskler, som var populære tiltak for 40 år siden, bør tilstrebes å fjernes der det biologiske formålet
ikke kan oppnås som følge av barriereeffekter. Mange slike terskler er ikke registrert, og derfor lite
omtalt i planen.
Konsesjon til eldre vassdragsreguleringer ble normalt gitt uten krav om minstevannføring og tiltak for
fiskevandring. Dette har medført tørrlagte elve- og bekkestrekninger med brudd på to-veis
fiskevandring. Unntaksmulighetene "tidsutsettelse" og "mindre strenge miljømål" er benyttet for
mange av disse vannforekomstene, da hverken økt vannføring eller vandringsutbedring er særlig
brukt som tiltak i dag.
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2.2 Tiltak
Bakgrunn og grunnlag for prioritering
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet gjennomførte i 2013 en nasjonal
gjennomgang av konsesjoner som kan tas opp til vilkårsrevisjon innen 2022 (rapport 49:2013). Denne
gjennomgangen var en nasjonal føring for de regionale vannforvaltningsplanene 2016-2021. Klimaog miljødepartementet og Olje- og energidepartementet ga i 2019 nasjonale føringer for
krafthåndtering i oppdatering av vannforvaltningsplanene. Her opprettholdes de nasjonale føringene
for vannkraft som ble gitt i brev datert 24. januar 2014. I brevet gis det nasjonale føringer for
hvordan vannforvaltningsarbeidet skal følges opp i vassdrag med vannkraftproduksjon, der hensikten
er å finne en balanse mellom miljøforbedringer og kraftproduksjon. Dette gjøres ved at det gis
signaler om hvor det er mest aktuelt å vurdere habitattiltak opp mot slipp av vann og
magasinrestriksjoner.
Rapport 49:2013 konkluderte som følger: 20 vassdrag i Agder er vurdert. Direktoratene foreslår at
fire vassdrag gis høy prioritet (1.1) og at seks gis lavere prioritet (1.2), mens ti vassdrag ikke tilsier
prioritet. Rapporten kan leses her.
Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg (som kan leses her) argumenterte for å inkludere
flere vannforekomster som 1.1 og 1.2 enn det som ble lagt til grunn i rapport 49:2013. Rapporten
benyttet samme metodikk som rapport 49:2013, der verdi og påvirkning ble vurdert opp mot et
antatt krafttap, eller ved en rangering ut fra restaureringspotensial mht. prioriterte miljøtemaer og
påvirkningsgrad. Flere vannforekomster ble inkludert i Klima- og miljødirektoratets godkjenning av
regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder for planperioden 2016 – 2021 (tabell 2-3 og 24).
Gjennom en prosess i 2019 ble det konkludert med at prioriteringene i den regionale rapporten fra
2015 fortsatt skal gjelde for oppdatering av vannforvaltningsplanene 2022-2027. Begrunnelsen er at
det gjenstår arbeid med flere av vassdragene listet som 1.1 og 1.2 i rapporten. I tillegg ønsker
vannregionen å fremheve noen enkeltvannsforekomster som inngår i de regionalt prioriterte
vassdragene (tabell 2-5 (nye prioriteringer)).
Prioriteringene forutsetter at de vannforekomstene som allerede ligger inne på vedlegg 2 og 3 i
godkjenningsbrevene av de regionale vannforvaltningsplanene for vannregion Agder 2016-2021
fortsatt vil være prioriterte vassdrag for revisjon/innkalling/omgjøring.
Det gjøres oppmerksom på at vannforekomst 021-40-R Otra-Hovassåni som står på vedlegg 2 i
godkjenningsbrevet, ble prioritet ned i samråd mellom NVE og Statsforvalteren våren 2020.
Grunnlaget for nedprioriteringen er en faglig vurdering av dagens restfelt og potensialet for bleke i
Hovassåni. Vannforekomsten antas å ha et fungerende akvatisk miljø i restfeltet, og følgelig
videreføres ikke vannforekomsten på vedlegg 2, eller tilsvarende liste over vannforekomster med
miljømål som kan medføre krafttap i vannforvaltningsplanen for perioden 2022-2027.
For regionale prioriteringer av vassdrag med kraftanlegg (tabell 2-5) har vannregionen foretatt en
prioritering basert på;
 Prosess i vannregionen 2019*
 Godkjenning av plan 2016-2021
 Rapporten Regional prioritering av vassdrag påvirket av kraft (2015)
 Rapport 49:2013
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Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg tilrår at:




Arendalsvassdraget, Gjerstadelva (Søndeled), Fedaelva, Finndøla og Nesvatn (1.1 og 1.2
vassdrag) prioriteres for vilkårsrevisjon/innkalling/omgjøring for å bedre økologisk
miljøtilstand
Gjerstadelva (Stifoss), Uldalselv i Tovdalsvassdraget, Sira-Kvina-, Finnså-, Otra-, Vegår-, og
Mandalsvassdraget prioriteres for tiltaksoppfølging knyttet til endrede konsesjonsvilkår.
Øvrige vassdrag (2.1 og 2.2 vassdrag) prioriteres for kunnskapsinnhenting og videre vurdering
av problemkartlegging og tiltak

*Prosess i vannregionen høst 2019 gikk i for- og etterkant av et kraftmøte der NVE, Miljødirektoratet,
Statsforvalteren, vannregionmyndighet og vannområdekoordinator for Nidelva deltok. Vannregionmyndigheten
fikk i forkant innspill fra kommuner, regulant (AE), FNF-Agder og Agder fylkeskommune. Innspillene ble lagt
fram i et samlet dokument til møtet.

NVE har i forrige planperiode prioritert saker med miljømål 2021 og vil i kommende planperiode
prioritere saker med miljømål 2027 (deretter 2033). Andre vassdrag (regionale prioriteringer) må
begrunnes særskilt ut fra kost-nytte. Videre vil NVE prioritere tiltak som er realistiske og egnet for å
nå miljømålet, i samsvar med de nasjonale føringene.
Det har ikke kommet nasjonale føringer for andre påvirkninger der NVE er sektormyndighet. Her vil
saker som berører vassdrag med store naturverdier prioriteres.

Nåvassdammen – Foto Odd Helge Liestøl

26

Tabell 2-3: Vedlegg 2 fra Klima- og miljødepartementets godkjenning av regional plan for vannforvaltning i
vannregion Agder 2016-2021.

Tabell 2-4: Vedlegg 3 fra Klima- og miljødepartementets godkjenning av regional plan for vannforvaltning i
vannregion Agder 2016-2021.

27

Tabell 2-5. Prioritering av vassdrag for a) vilkårsrevisjon, b) tiltaksplaner og -oppfølging knyttet til nye eller endrede konsesjonsvilkår og c) kunnskapsinnhenting og videre vurdering av problemkartlegging og
avbøtende tiltak. Prioriteringene er basert på Np=Nasjonal prioritering fra NVE rapport 49:2013, Rp=Regional prioritering fra Regional rapport, enkeltvannsforekomster listet i KLDs godkjenningsbrev over
vannforekomster med miljømål som kan medføre krafttap (V2) og vannforekomster med miljømål som kan medføre andre typer tiltak som kan pålegges vannkraftsektoren (V3) (kolonne Vedlegg 2 eller 3) og
enkeltvannsforekomster løftet etter regional prosess i vannregion i 2019 (kolonne Prosess i vannregion). Korte kommentarer knyttet til bakgrunnen for prioritering, tiltak og vilkårsprosesser i kolonne Kommentar.
Andre prioriteringer under d) Annet.
Vassdrag

Np

Rp

Enkeltvannsforekomster
Vedlegg 2 eller 3

a) Prioritering av vassdrag for innkalling til vilkårsrevisjon i perioden 2022-2027
Arendalsvassdraget, Rygene/Eivinstad
1.1
Gammel vannforekomst id:
019-398-R Nidelva, Rygene kraftverk, endret til:
019-696-R Nidelva inntak - utløp Rygene kraftverk

Arendalsvassdraget, Bøylefoss

1.2

019-28-R Nidelva Bøylefoss kraftverk - Evenstad
kraftverk

Gjerstadelva (Søndeled)

1.2

Gammel vannforekomst id:
018-45-R Brøbøvann, inklusive elv Stifoss Søndeled, splittet i tre, der
018-212-R Utløp Brøbøvann - Søndeled angår
Søndeled kraftverk

019-697-R Nidelva Evenstad kraftverk Rygene inntaksdam
019-1269-L Inntaksdam Rygene

Finndøla
1.2
1.2
Nesvatn
1.2
1.2
b) Prioriterte vassdrag som er i, eller har vært gjennom en revisjonsprosess, for videre tiltaksplaner og -oppfølging
Fedaelva
1.2
1.2
Åna-Sira (Sira-Kvina utbygginga)

1.1

1.1

026-1399 Lundevatnet
026-691-R Sira, Lundevatn til Ånafjorden

Kvina (Sira-Kvina utbyggingen)

1.2

1.1

025-391-R Kvina, frå Knaben til Lindeland

Kommentar
Prosess i vannregion
(nye prioriteringer)
Miljømål GØP 2027 i V2-forekomster.
Velfungerende fisketrapp ved Rygene kraftverk er
bygget og står ferdig. Fortsatt en utfordring med
nedvandring av smolt og minstevannsføringsløpet
nedstrøms Rygene.
V2 omhandler ikke området Evenstad-Rygene.
Behov for tiltak for fiskevandring forbi Evenstad,
biotoptiltak og minstevannsføring.
Omgjøringssaker etter vannressurslovens §28
V2 med miljømål GØP 2027. Behov for tiltak for
fiskevandring forbi Evenstad. Behov for
fiskepassasje spesielt tilpasset ål ved Bøylefoss.
V2 med miljømål GØP 2027. NVE avslo søknad om
planendring for Søndeled. Saken ligger nå i OED for
avgjørelse. Vassdraget inkluderes derfor på
tiltakslista for prioriterte vassdrag i planperiode
2022-2027.
Revisjonsprosess pågår.

Tiltak ved kraftverk for å sikre toveisvandring laks,
sjøørret og ål.
026-691-R V2 med miljømål GØP , utsatt frist til
2027. 026-691-R V3 med miljømål GØT. En del av
Sira-Kvina revisjonen som er under behandling.
Inneholder bla anbefalinger og avgjørelser om
minstevannsføring. Før tiltak kan iverksettes må
det foreligge godkjennelse fra OED og NVE.
V2 med miljømål GØP, utsatt frist 2027. En del av
Sira-Kvina revisjonen som er under behandling.
Inneholder bla anbefalinger og avgjørelser om
minstevannsføring. Før tiltak kan iverksettes må
det foreligge godkjennelse fra OED og NVE.

Vassdrag

Sirdal (Sira-Kvina, Tonstad
overføringen)

Np

1.2

Rp

1.1

Enkeltvannsforekomster
Vedlegg 2 eller 3
026-19439-L Fidjelandsvatnet
026-1400-L Sirdalsvannet
026-131-R Sira - Ortevatn til Fidjelandsvatn

Kommentar
Prosess i vannregion
(nye prioriteringer)
V3-forekomster med miljømål GØT. Inngår i Sira-Kvina
revisjonen som er under behandling. Før tiltak kan iverksettes
må det foreligge godkjennelse fra OED og NVE.

Gammel vannforekomst id
026-492-R Hemså, splittet til:
026-768-R Steiebekk nedstrøms utløp Hemså kraftverk
026-770-R Steiebekk inntak - utløp Hemså kraftverk
026-771-R Lega inntak Osen kraftverk - inntak Hemså
kraftverk
Kvina, nedre del Trælandsfoss

1.1

Otravassdraget (Brokke),
Byglandsfjord

1.1

1.1

Otravassdraget, øvre del

1.2

1.2

Vegårvassdraget (Fosstveit og
Hammerdammen)

1.1

Gjerstadelva (Stifoss)

1.2

Mandalsvassdraget, Bjelland

1.1

021-633-R Otra-Tjurmo til Langeid
021-1009-R Otra - Flåren til Rysstadbassenget
021-960-R Otra - Langeid til Åraksfjorden

Gammel vannforekomst id
018-127-Storelva (Vassenden-Songevann, splittet til:
018-277-R Storelva Fosstveit kraftverk
018-278-R Storelva Fosstveit dam - Songevannet
018-279-R Storelva Ubergsvann - oppstrøms
Hammerdammen
018-281-R Storelva Hammerdammen
018-282-R Storelva Hammerdammen - Fosstveit kraftverk
Gammel vannforekomst id
018-45-R Brøbøvann, inklusive elv Stifoss-Søndeled, splittet i
tre, der to angår Stifoss:
018-214-R Gjerstadvassdraget inntak - utløp Stifoss kraftverk
018-215-R Gjerstadvassdraget Stifoss – Brøbøvann angår
Stifoss kraftverk
022-103-R Mandalselva - Lauvfossen til Grytia

Inkludert som en del av Sira-Kvina revisjonen. Trælandsfoss
innkalt til konsesjonsbehandling. Innstilling behandles i OED
sammen med revisjonssaken.
V2-forekomster med miljømål 2033. Revisjonsdokumentet for
Otravassdraget har høringsfrist 1.12.2021. I revisjonen inngår
standard naturforvaltningsvilkår. Før tiltak kan iverksettes må
det foreligge godkjennelse fra OED og NVE.
Revisjonsdokumentet for Otravassdraget ha høringsfrist
1.12.2021. I revisjonen inngår standard
naturforvaltningsvilkår. Før tiltak kan iverksettes må det
foreligge godkjennelse fra OED og NVE.
V2-forekomster med miljømål 2021. Fosstveit kraftverk har
fått tillatelse med vilkår i 2021. Gitt utsatt frist til 2023 fra
OED. Hammerdammen har fortsatt utfordringer knyttet til
oppvandring.

V2-forekomst med miljømål 2027. Stifoss har fått konsesjon
med vilkår 2020. Konsesjonen ligger til klagebehandling hos
OED.

V3 med miljømål GØT. I Mandalsvassdraget er det
gjennomført vilkårsrevisjoner med anbefalinger og avgjørelser
om minstevannføring. Miljødesignrapport for Bjelland vil bli
fulgt opp.
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Vassdrag

Np

Rp
Vedlegg 2 eller 3

Mandalvassdraget, Skjerka

1.1

1.1

Mandalvassdraget, Laudal
Mandalvassdraget, øvre del

2.1

1.1
1.2

Tovdalvassdraget, Boen
Uldalselv i Tovdalsvassdraget

Finnsåvassdraget

Enkeltvannsforekomster
Prosess i vannregion
(nye prioriteringer)

I Mandalsvassdraget er det gjennomført vilkårsrevisjoner med
anbefalinger og avgjørelser om minstevannsføring.
Miljødesign Laudal under utprøving i en fem-års periode
022-299-R V2 med miljømål 2033. 022-643-R og 022-633-R V2 med
miljømål 2021. I Mandalsvassdraget er det gjennomført
vilkårsrevisjoner med anbefalinger og avgjørelser om
minstevannsføring.

022-299-R Monnsåni - Langevatn til
Ljoslandsvatnet
022-634-R Mandalselva - Håverstad til
Kollungtveitfossen
022-633-R Mandalselva - Øre til Håverstad

1.1
2.1

2.1

2.1

Kommentar

020-1321-L Hanefossmagasinet
020-50-R Hanefossen, regulert
020-180-R Herefossfjorden

026-104-R Finnsåni nedstrøms inntak
Finnså kraftverk
c) Prioritering av vassdrag for kunnskapsinnhenting og videre vurdering av problemkartlegging og avbøtende tiltak
Åmdalvassdraget
2.1
2.1
Haukelandsvassdraget
2.1
2.1
Napevatn
2.1
2.1
Nelaug
2.1
2.1
Trylandselva/Audna
2.2
2.1
023-169-R Grislebekken nedstrøms inntak
Grislefoss kraftverk
023-170-R Trylandselva - Aklandstjønn til
Audna
023-171-R Trylandselva - Brådlandsvatnet
til Aklandstjønn
Nisser og Vråvatn
2.2
2.2
Fyresvatn
2.2
2.2
d) Annet
022-781-R Tverråna – Nedlagt kraftdam til
Lundeelva
Hovatn i Otravassdraget
1.1
1.1
021-4-R Hovassåni

Kraftverk og fisketrapp ferdigstilt. Behov for habitatjusteringer i
fossen.
Revisjonssak åpnet 1.10.2021 Det bør kartlegges om reguleringen av
Hanefossmagasinet påvirker Tovdalselva sør for Herefossfjorden,
anadrom strekning. Toveisvandring som avbøtende tiltak for ål bør
vurderes.
Påvirkes av det gamle kraftverket. Revisjon under behandling. Før
tiltak kan iverksettes må det foreligge godkjennelse fra OED og NVE.

Viktig ålevassdrag. I Grislebekken er det behov for varegrind med
fluktåpning for ål.
I Trylandselv/Audna er det mange småkraftverk. Disse bør vurderes
samlet m.h.t problemkartlegging og vurdering av avbøtende tiltak for
ål. Elvemusling.

V3-forekomst med GØT som miljømål. Tiltak er gjennomført med
fisketrapp.
V2 med miljømål 2021. Ble i 2020 nedjustert etter en faglig vurdering
av dagens restfelt og potensialet for bleke. Vannforekomsten antas å
ha et fungerende akvatisk økosystem. Vannforekomsten er ikke
lenger på liste over vannforekomster med miljømål som kan medføre
krafttap. Habitattiltak må vurderes.
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Aktuelle tiltak for å avbøte og redusere påvirkningene fra vannkraft og andre vassdragsinngrep kan i
hovedsak deles inn i to grupper: tiltak innen vannkraft og tiltak innen restaurering av
vassdragsinngrep. Begge typene tiltak omtales i de to neste kapitlene.

2.2.1 Tiltak innen vannkraft
Kostnadene av redusert kraftproduksjon i neste planperiode er anslått til 13,2 millioner.
Fiskevandringstiltak er anslått å koste 35,6 millioner, og andre biotoptiltak 12,8 millioner i neste
planperiode jf. tabell 2-4. Dette er kun en indikasjon, da kostnadene vil variere vesentlig. De endelige
og reelle kostnadene som følge av tiltakene, vil først komme på plass etter at tilstrekkelig kunnskap
er fremskaffet og sektormyndighetene har gitt pålegg om tiltak. I tillegg vil de reelle kostnadene til
enhver tid være markedsstyrt og avhengig av hvilken faglig kompetanse og hvilke tekniske løsninger
som kreves i det enkelte prosjekt.
NVE har i hovedsak vurdert tiltak foreslått fra vannområdene, Statsforvalteren og andre. Disse
tiltakene er lagt inn i Vann-nett dersom de er realistiske og i tråd med nasjonale føringer. Eventuelle
nye tiltak vil bli foreslått gjennom nye undersøkelser, tilsyn, tiltaksplaner fra regulanter, eller ved
krav fra allmennheten om vilkårsrevisjoner eller innkalling til konsesjonsbehandling. Slike saker
behandles selv om de ikke fremgår av tiltaksprogrammet, aktuelle tiltak legges inn i vann-nett
fortløpende. NVE og Miljødirektoratet ble i mars 2021 enige om en fordeling av ansvaret for de ulike
typene tiltak som regulanter kan pålegges for å øke kunnskapsgrunnlaget og forbedre den økologiske
tilstanden i regulerte vassdrag. Der det er påvirkninger utenfor det NVE anser for å være realistiske
tiltak, og det ikke er samsvar mellom miljøtilstand og miljømål, må det for SMVF’er vurderes om
miljøtilstanden er GØP, eller om det må settes unntak.
I Agder vannregion har syv vassdrag moderat eller dårlig økologisk potensial på grunn av
vassdragsregulering. Av disse er det to med miljømål i 2027 (Nidelva og Gjerstadvassdraget). I de
prioriterte vassdragene (vedlegg II-vassdrag) er slipp av minstevannføring et aktuelt tiltak for å nå
miljømålet, i tråd med nasjonale føringer for vannkraft. I Kvina-, Sira- og Mandalsvassdraget er det
gjennomført vilkårsrevisjoner med anbefalinger/avgjørelser om blant annet minstevannføring. I
Nidelva er NVE i gang med å vurdere aktuelle miljøforbedringer for Bøylefoss, Eivindstad og Rygene
kraftverk. NVE godkjente detaljplan for landskap og miljø for fisketrappen i Rygene sommeren 2020.
Stifoss kraftverk i Gjerstadvassdraget har fått konsesjon, men Søndeled kraftverk fikk avslag. Avslaget
til Søndeled er påklaget og er til klagebehandling hos Olje- og Energidepartementet (per mars 2021).
NVE har åpnet vilkårsrevisjon for Otravassdraget, som har miljømål i 2033.

Tabell 2-6. Tiltak innen vannkraft og vannuttak. Se kommentar i hovedteksten angående feil i kostnader. Kilde:
Vann-nett – Vannstatistikk, 28. januar 2021.

NVE har i regionen ingen registrerte tiltak for vassdrag med andre påvirkninger enn vannkraft i
perioden 2022 - 2027. NVE vurderer fortløpende behovet for avbøtende tiltak for vassdragsanlegg
uten konsesjon, som har betydelige negative konsekvenser for vassdragsmiljø og allmenne interesser
i vassdrag. NVEs virkemiddel er innkalling til konsesjonsbehandling av anlegget for å kunne stille
vilkår med mulighet for pålegg om tiltak, slik at ulempene for vassdragsmiljøet blir redusert.
Tiltak som følger av vilkårsrevisjoner, konsesjonsbehandling av vannkraftanlegg, settefiskanlegg og
andre vassdragstiltak, blir fulgt opp fortløpende med hjemmel i konsesjonene.
Planer for biotoptiltak, terskler og erosjonssikringstiltak i vassdragene utarbeides gjerne etter at
vilkårene er revidert, og eventuelle undersøkelser gjennomført. I Mandalsvassdraget skal biotoptiltak
vurderes på strekningen fra Kosåna til Bjelland. NVEs miljøtilsyn fører tilsyn med biotoptiltak i
vassdragene, uavhengig av om det er tiltak som følger av vannforvaltningsplanene eller ikke.
Miljødirektoratet har myndighet til å pålegge undersøkelser og tiltak rettet mot anadrom laksefisk.
Det må foreligge rettslig grunnlag som gir Miljødirektoratet adgang til å pålegge undersøkelser eller
tiltak i konsesjonsvilkårene. Pålegg må dessuten være relevante i lys av reguleringspåvirkningen.
Statsforvalteren har likevel i stor grad vært aktiv pådriver for slike tiltak.
Revisjonsprosesser og annen konsesjonsbetinget oppfølging pågår i regi av NVE i flere av
vassdragene, som nevnt over, der aktuelle miljøforbedrende tiltak inkludert fiskevandringstiltak i den
forbindelse blir vurdert. Dette omfatter blant annet Sira-Kvina utbyggingene, Mandalsvassdraget,
Otra (Brokke), Nidelva/Arendalsvassdraget og Vegårvassdraget/Storelva. I tillegg pågår frivillig
aktivitet i Mandalsvassdraget (miljødesign), Sira-Kvina (miljødesign) og Otra (blekeprosjektet).
Miljødirektoratets oppfølging gjennom naturforvaltningsvilkår vil til dels måtte avvente utfallet av
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pågående prosesser. Det er foreslått kunnskapsinnhenting/tiltaksorienterte undersøkelser i Otra,
Storelva, Mandalselva og Fedaelva.
Tidligere har tiltak i form av fiskeutsettinger utgjort hovedtyngden av kompensasjonstiltakene i
regulerte vassdrag. I dag er det betydelig mer fokus på å iverksette tiltak som styrker det naturlige
produksjonsgrunnlaget, og gjenoppretter naturlig vandring som kompensasjon for tapt/redusert
fiskeproduksjon. Der man kan oppnå et høstbart overskudd med vannførings- og habitattiltak, skal
fiskeutsettinger derfor opphøre. Miljødirektoratet forventer at omfanget av habitat- og
vandringstiltak vil øke etter hvert som nye undersøkelser identifiserer behov for slike tiltak.

2.2.2 Tiltak innen restaurering av vassdragsinngrep
Av restaureringstiltak er det i Agder vannregion foreslått totalt 17 tiltak fordelt på åtte tiltak
vedrørende fiskevandring, syv tiltak vedrørende fjerning av fiskevandringshindre, ett tiltak om
fiskepassasje (oppvandring) og ett tiltak om fiskepassasje (nedvandrende), se tabell 2-5. De 17
tiltakene har en total investeringskostnad på omtrent 2,2 millioner. I tillegg er to tiltak innen
forbedring av fysiske forhold i vannforekomster/vassdrag registrert, med totalkostnad på kr
200 000,-. Kostnadene er lite realistiske, ettersom nye prosjekter settes i gang hvert år, og
totalsummen for neste planperiode sannsynligvis er mye høyere.
Det er viktig å være oppmerksom på at tabell 2-5 også viser restaureringstiltak som ikke er knyttet
direkte til vannkraft, og dermed kan inneholde tiltak knyttet til andre problemstillinger.
Tabell 2-7 Restaureringstiltak for vassdragsinngrep i vannregion Agder. Se kommentar i hovedteksten angående
feil i kostnader. Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020.

NVE har ingen restaureringstiltak i Agder som er prioritert for den kommende planperioden. NVE
prøver imidlertid gjennom samarbeid med andre etater og organisasjoner å utarbeide planer for
tiltak som kan støttes med NVEs tilskuddsmidler.
NVE gjennomfører flom- og erosjonstiltak, med fokus på ivaretakelse av liv og helse samtidig som det
i gjennomføring av tiltakene i større grad tas hensyn til miljøverdier.
NVEs tilskudd- og bistandsordning kan bidra med finansiering av tiltak i vassdrag med laks, sjøørret
eller andre arter av interesse. For tilskudd til miljøtiltak gjelder prioriteringskriterier knyttet til
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positive virkninger for biologisk mangfold, fiskebestander, vassdragstilknyttede kulturminner,
kulturlandskap og lignende. Prosjekt som bidrar til måloppnåelse etter vannforskriften prioriteres.
Vilkår:


Berørte grunneierne på stedet må være positive til tiltakene.



Det er en fordel om kommunen står som tiltakshaver og samordner de lokale interessene.

NVE bistår kommunen med planlegging og gjennomføring av miljøtiltak.
NVEs tilskudds- og bistandsordning kan bidra med finansiering av miljøtiltak. For tilskudd til
miljøtiltak gjelder prioriteringskriterier knyttet til positive virkninger for biologisk mangfold,
fiskebestander, vassdragstilknyttede kulturminner, kulturlandskap med videre. Prosjekt som bidrar til
måloppnåelse etter vannforskriften prioriteres, i tillegg til prosjekt der miljøtilpasning av
eksisterende flom- og erosjonssikringsanlegg er aktuelt.

2.3 Vurdering av måloppnåelse
Mange av vannforekomstene som er påvirket av vannkraft og andre vassdragsinngrep har allerede
oppnådd miljømålene. Det forventes at flere vannforekomster, både naturlige og sterkt modifiserte,
når miljømål dersom tiltakene gjennomføres.
Det er imidlertid viktig å presisere at 243 vannforekomster er sterkt modifiserte, hvorav 56
vannforekomster har mindre strenge miljømål etter § 10 i vannforskriften. De øvrige 118
vannforekomstene som er sterkt modifiserte kan ha unntak etter § 9, eller allerede ha oppnådd
miljømålet om «godt økologisk potensial». For vannforekomster med unntak etter § 9 - utsatt frist
for måloppnåelse - kan eventuelle pålegg om tiltak være styrt av reguleringsbestemmelser og
tidspunkt for revisjon, noe som medfører at frist for måloppnåelse utsettes til 2033.
I tillegg er registrering av vannkraft et omdiskutert tema, og veiledningen kan endre seg i årene
fremover. Dette kan igjen føre til endringer i bruken av SMVF’er og vurdering av måloppnåelse.

2.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Vannkraft og andre vassdragsinngrep bidrar ofte til stor samfunnsnytte i form av for eksempel
fornybar energi, flomsikring, drikkevann, samferdsel slik som veiforbindelse og lignende. Tiltakene
kan imidlertid ofte også ha negative ringvirkninger, og bidra til mulige konflikter med andre
brukerinteresser slik som fritidsfiske, friluftsliv og rekreasjon, reiseliv, landskap/estetikk, biologisk
mangfold og resipientkapasitet. Les mer om dette i «Hovedutfordringer i vannregion Agder 20222027 her. Tabell 2-6 viser hvilke positive virkninger gjennomføring av tiltak knyttet til vannkraft og
andre vassdragsinngrep vil ha for økosystem og samfunn.
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Tabell 2-8: Oversikt over påvirkningsfaktorer, aktuelle tiltak og hvilken nytte man kan forvente ved
gjennomføring av tiltak knyttet til vannkraft og andre vassdragsinngrep. Uthevet tekst angir særlig nyttige
forbedringer ved gjennomføring av tiltak.

Påvirkningsfaktor

Aktuelle tiltak

Endret vannføring og Forbedre
temperatur
vannførings- og
temperaturforhold
Vandringshindre
Forbedre vandringsForringet biotop i og og spredningsveier
langs vassdrag
Reetablering av
Forbygninger
bestand
Forbedre habitat
(restaurering)

Nytte for
økosystemene

Nytte for samfunnet
(økosystemtjenester)

Bedre forhold for
fisk, bunndyr
elvemusling, kreps
m. flere

Bedre grunnlag for
fritidsfiske

Restaurere
leveområder for fisk
m. mer

Økt økonomisk inntjening for
grunneiere og i
lokalsamfunnet

Økt kvalitet for rekreasjon og
turisme (naturopplevelse og
Sikre to-veis vandring folkehelse)
for fisk
Ivaretakelse av viktige
Mer livskraftige og
kulturhistorisk verdier
produktive
økosystemer
Økt naturlig vannrensing
Bedre vannkvalitet
Klimatilpasning
Erosjonskontroll

Reetablere kantsoner Økt biologisk
mangfold på land

Flomdempning
Forbedret pollinering til
matproduksjon
Temperaturregulering Bedre lokalklima
(skygge)
Karbonbinding

Etablert fisketrapp i Moelva ved
Helvedesfossen – Foto: Kristina Hatlevoll

Fra arbeidet med bygging av fisketrapp ved stemmen i Lilleelv i
regi av Arendal JFF – Foto: Kjetil Flakke
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3 Samferdsel
3.1 Tilstand og utfordringer
Samferdsel/transport er den sjette største driveren av påvirkninger i vannregion Agder. Samferdsel
utgjør en særlig stor utfordring i kystkommunene i vannregionen. Disse områdene har størst
befolkningstetthet og store områder med infrastruktur knyttet til veg, kysttransport og jernbane.
Med samferdsel menes i Agder påvirkning fra vei-, kyst-, fly- og jernbanetransport. Påvirkning fra
veitransport er den av disse største utfordringene. Det kan også være beskrevet en del påvirkninger
knyttet til samferdsel under «urban utvikling».
Påvirkningene fra samferdsel kan blant annet føre til økt erosjon og utvasking av næringsstoffer,
partikkeltransport, tilførsel av plast, miljøgifter og metaller, tilslamming, vandringshindre og endrede
kantsoner som påvirker den økologiske og kjemiske tilstanden i vannet.
Veitransport
Vei og trafikk fører til arealbeslag og forurensing, og gir vandringshindre for fisk dersom kulverter
konstrueres feil. Påvirkning fra veitransport kan påvirke vannkvaliteten både mens veiene er under
bygging og etter at veiene tas i bruk. De største påvirkningene er avrenning av partikler, plast og
miljøgifter fra anleggsområdet eller fra den ferdige veien.
I løpet av planperioden er det planlagt/under planlegging flere store veiutbyggingsprosjekter i
vannregionen. Det er godt dokumentert at både bygging og drift av vei kan påføre vannmiljøet en
rekke ulike miljøbelastninger både i form av fysiske inngrep, avrenning fra både utbyggingen og
deponering av masser mm
I planleggingsfasen er det derfor helt avgjørende at vurdering etter § 12 tas med i tidligste fase av
planarbeidet i tråd med ny veileder anno 2021 og at sårbarhetsanalyser og konsekvenser for
vannmiljøet utredes så tidlig som mulig i planfasen.
I deler av Agder vannregion er sulfidholdige bergarter er utbredt og er en stor utfordring og
utbygging i disse områdene krever omfattende konsekvensutredninger og avbøtende tiltak. Se
planregningslinjer til planen i vedlegg 4.
Drikkevannskilder, viktige naturtyper og arter og rødlistearter må beskyttes, samt at trasevalg på
generelt grunnlag gir minst mulig belastning på de akvatiske økosystemene.
I anleggsfasen er det viktig med godt planlagte tiltaksplaner for å beskytte vannmiljøet
Av de store veiprosjekter er det Nye Veier har ansvaret for å utrede, planlegge og prosjektere E18 og
E39 gjennom Agder. Firmaet gjennomgår for tiden sin tilnærming til trasévalg og det er derfor mulig
at Agder ender opp med større grad av gjenbruk av eksisterende vei. E18 Tvedestrand-Bamble har
startet nytt arbeid med reguleringsplan og ferdigstillelse her vil variere ut ifra hva man blir enige om
og porteføljeprioritering. E18 Røyskår-Flekkefjord-Moi og E18 Arendal-Grimstad kan også bli påvirket
av eventuell porteføljeprioritering avhengig av planarbeidet. Tabell under viser omtrentlige datoer
slik det er nå knyttet til status for alle større veiprosjekter i Agder med planer om minst tofelts veg.
Agder fylkeskommune planlegger ingen firefelts veier i inneværende handlingsprogramperiode for
fylkesveg.
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Statens Vegvesen
Vei

Strekning

Status

Ferdigstillelse

E18/E39

Gartnerløkka–Kolsdalen

Byggefase

Antatt åpnet 2026

Gartnerløkka–Breimyr

Planfase

Oppstart 2018, byggestart
ikke kjent.

Rv 9 opp Setesdalen.

Flere strekninger langs
Rv 9 er allerede bygget
ut. Formålet er å
utbedre standarden på
riksveg 9 til fartsgrense
på 80 km/t og gul
midtstripe fram til
Endelig ferdigstillelse ikke
Hovden
kjent.

E39

Rv. 9
Rv. 41

Timenes-Kjevik

Byggefase

Endelig ferdigstillelse ikke
kjent.

Fylkeskommunen
Vei

Strekning

Status

Ferdigstillelse

Fv. 410

Ny vei til Eydehavn (Neskilen –
Eydehavn) i Arendal

Under prosjektering,
ikke finansiert.

Byggestart anslått 2022

Risørveien

Regulert (finansieres
av Nye Veier). Må
prosjekteres før
bygging.

Byggestart ikke kjent

Fv. 415 til Åmli

Regulert og
prosjektert, ikke
finansiert.

Byggestart ikke kjent

Fv. 460 E39 – Remesvik

Kommunedelplan.
Planarbeidet
igangsettes 2021/2022 Byggestart ikke kjent

Fv. 456 Kjoskrysset

Regulert. Prosjektering
starter vinteren
2021/2022. Bygging er
finansiert.
Byggestart anslått 2024

Fv. 416

Fv. 415
Fv. 460
E39

Fv. 456

Nye veier
Vei

Strekning

E18

Bamble - Kragerø

E18

Kragerø - Gjerstad

Status
Reguleringsplanarbeid
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Ferdigstillelse
2026-2030

E18

Gjerstad - Tvedestrand

E18

Tvedestrand - Arendal

Drift

E18

Arendal - Grimstad

Kommunedelplan

2029-2030

E39

Ytre Ring

Kommunedelplan

2027

E39

Kristiansand V - Mandal Ø

Anleggsfase

2023

E39

Mandal Ø - Mandal By

Anleggsfase

2022

E39

Mandal By - Herdal

Reguleringsplan

2026

E39

Herdal - Røyskår

Optimalisering

2025

E39

Røyskår - Flekkefjord

Tidlig i planstadiet

2027-2028

E39

Flekkefjord - Moi

Tidlig i planstadiet

2027-2028

2019

I Vann-nett er den vanligste påvirkningen fra vei tilknyttet påvirkningen «diffus avrenning og utslipp
fra transport/infrastruktur» og «diffus avrenning fra urban utvikling». Dette er generelle beskrivelser
som inkluderer flere ulike typer påvirkning. Mer konkret vil avrenning av miljøgifter fra veistøv og
bildekk påvirke kvaliteten på jordsmonn og vann nær veien. De vanligste forurensningene er
tungmetaller (for eksempel kobber og sink fra bilenes bremser og dekk), PAH fra bileksos (rester fra
ufullstendig forbrenning) og salt fra vinterdriften av veien.
Videre er veitrafikk er en av de største kildene til mikroplast i vann, der dekkslitasje ender opp i
veistøvet sammen med asfaltslitasje og partikler fra veimarkeringer. Partiklene blir skylt med vann
som renner av fra vei og tunnelvaskevann ut i nærliggende vann. Mikroplast er svært tungt
nedbrytbart og hoper seg opp. Denne typen plast er tilnærmet umulig å fjerne når den først havner i
miljøet. Slitasje av bildekk danner rundt 5000 tonn mikroplast per år.
I dag er et mindretall vannforekomster i Vann-nett registrert med påvirkning fra fysiske endringer
eller vandringshindre tilknyttet veikonstruksjoner (for eksempel veg i vassdrag og kulverter) og
hydrologiske endringer grunnet transport. Antallet er mest sannsynlig underrapportert, og det
faktiske antallet fysiske inngrep knyttet til veitransport er nok mye høyere.
Jernbanetransport
Noen eldre jernbanesviller kan være innsatt med kreosot, som lekker til omgivelsene. Jernbaneverket
har lenge jobbet med å bytte dem ut, og utfordringen anses i dag som liten. Det kan også i
forbindelse med jernbane være kulverter som bør utbedres, men disse er i liten grad registrert.
Kysttransport
Skip og båter langs kysten kan bidra med oppvirvling av sedimenter, noe som kan være uheldig
dersom sedimentene er forurenset. Dette anses som et begrenset problem i Agder vannregion.
Avfall fra skip er nå regulert gjennom et eget kapittel i forurensningsforskriften, og alle havner skal ha
egne avfallsplaner som regulerer mottak.
Flytransport
I Agder vannregion har vi to flyplasser: Kjevik lufthavn i Kristiansand kommune og Arendal lufthavn,
Gullknapp i Froland. Utfordringen med flyplasser er ofte avrenning av avisningsmiddel, lekkasje av
drivstoff eller avrenning av stoff etter brannøvelser. Fly- og baneavisingsvæskene er organiske stoffer
som brytes ned biologisk. Ved store utslipp til miljøet kan oksygenforbruket bli så stort at
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nedbrytningen av glykol fører til oksygenmangel i resipienten. Brannøvingsmidler inneholder
flammehemmende stoffer som PFAS, som er svært miljøskadelig.
Begge flyplassene har tillatelse som regulerer utslipp, og følges opp av hhv. Miljødirektoratet og
Statsforvalteren.

Figur 3-1. Påvirkninger og påvirkningsgrad vegtransport, flyplasser, jernbanetransport og kysttransport samlet
for innsjø, elv, kystvann og grunnvann. Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten
grad (lyserosa) og ukjent grad (grå). Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020.

3.2 Tiltak innen samferdsel
Aktuelle tiltak innen samferdsel kan grupperes i fysiske restaureringstiltak knytta til veg, tiltak mot
forurensning fra veg og tiltak mot forurensning fra havner og marin transport. Tiltak skal gjøre i tråd
med nasjonale føringer for vannforvaltning innenfor samferdsel. Disse kan leses her.
Det er generelt lite kunnskap om behovet for fysiske tiltak i vannforekomster med vandringshinder
eller renseløsninger i Agder vannregion. Kjente behov er lagt inn i Vann-nett. Kunnskapsinnhenting vil
derfor være et aktuelt tiltak i mange vannforekomster med påvirkning. Utfordringer og påvirkninger
fra vei er størst i kystnære områder i regionen, hvor befolkningstettheten er høyest og hvor det er
stor belastning også fra andre påvirkningskilder knyttet til blant annet urban utvikling. Dette gir ofte
komplekse utfordringer, og tverrsektorielt samarbeid er derfor avgjørende for å finne de riktige
tiltakene.
I Agder skal en temagruppe for vei etableres, som skal jobbe målrettet med å samordne arbeid som
omhandler veinettet i Agder. Aktuelle deltakere vil være fylkeskommunen, Statsforvalteren, Statens
vegvesen, Nye Veier og vannområder.
I første omgang kan det være aktuelt med et samarbeid mellom fylkeskommunen, Statsforvalteren,
vannområdene og Mattilsynet for å kartlegge utfordringer i Agder vannregion, gjennom å:
- Registrere hvilke resipienter som er sårbare i forbindelse med drikkevann eller
naturmangfold
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-

Vurdere trafikkmengde og nærhet til vannforekomsten
Lage en plan over tiltak og prioritering av tiltak knyttet til vannforekomstene

Aktuelle tiltak knyttet til dette temaet kan være rensegrøfter, sedimentasjonsbasseng eller
bortleding av overvann slik at det ikke når resipienten.
Agder fylkeskommune har inngått samarbeid om forskning og utvikling med Smart Inspection.
Samarbeidet skal dreie seg om innsamling, tilgjengeliggjøring og gjenbruk av data.
Et av samarbeidsområdene er en pilot som omhandler data om vannressurser og automatisering av
rapportering til Vann-nett.
Opplysning om tiltakstyper omtalt i tekstdel i forhold til tiltakstyper i tabell fra Vann-nett
Tiltak mot påvirkning fra vei er ikke ferdig registrert i Vann-nett, og tiltak som det vises til i teksten er
aktuelle tiltak som er planlagt registret i Vann-nett på sikt. Det er derfor ikke helt samsvar mellom
tiltakstyper beskrevet i tekst og de som vises i tabell hentet fra Vann-nett av saksbehandler.

3.2.1 Fysiske restaureringstiltak veg og jernbane
Det er foreslått tre fysiske restaureringstiltak i forbindelse med påvirkning fra veg, som alle er knyttet
til fiskevandring, se tabell 3-1. Det er ikke estimert investeringskostnader eller driftskostnader for de
foreslåtte tiltakene. Ett av tiltakene går ut på å vedlikeholde eller fjerne hindring i forbindelse med
fiskepassasje, ett innebærer biotoptiltak for fiskevandring og det siste går ut på å fjerne
vandringshinder. Det er foreslått tiltak i forbindelse med jernbane som går ut på å fjerne
vandringshinder.
Tabell 3-1: fysiske restaureringstiltak for veg og jernbane i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 21. januar 2021.

Statens vegvesen
Statens vegvesen har i planperioden 2016 – 2021 gjennomført flere utbedringer av vandringshinder,
spesielt langs riksveinettet i Agder. Tiltakene er prioritert gjennomført i vannforekomster der disse
tiltakene alene forventes å gi en positiv effekt. Det har i tillegg vært gjennomført lokal kartlegging,
særlig knyttet til vandringshinder for fisk.
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Fylkeskommunen
Det er store kunnskapshull knyttet til omfanget av vandringshindre i regionen og behov for
kunnskapsinnhenting for å få avdekket behovet for fysiske tiltak i vann og vassdrag i Agder. For å få
oversikt slik at tiltak kan utføres, skal det gjennomføres kartlegging for å avdekke behov, samt
prioritere tiltak.
Agder vannregion deltar i pilotprosjektet «Kartlegging av vandringshindre i vassdrag med AMBER
Barrier Tracker» som skal utføres høsten 2020 og hele 2021. Miljødirektoratet er eier av prosjektet
og har satt oppdraget ut til NIVA. Det er mål om å følge opp dette i kommende planperiode.
Fylkeskommunen følger opp tiltak mot kjente eller registrerte vandringshindre i tråd med tiltak
MT7: Fjerne vandringshinder, i veileder «Virkemidler og tiltak i vannforvaltningen».
Kostnadsmessig er det vanskelig å estimere hva tiltakene vil koste før de overnevnte prosjektene er
gjennomført.

3.2.2 Tiltak mot forurensing fra vei, jernbane og urbane områder
Det er foreslått i alt 30 tiltak mot forurensing fra vei, jernbane og urbane områder i Agder
vannregion, se tabell 3-2. Kun et av tiltakene - sandfang og drift av veger og gater med lukket avløp er kostnadsberegnet, til 500 000,-. Videre er fire tiltak foreslått i forbindelse med vinterdrift av vei, og
25 tiltak som går ut på å rense overvann og tunnellvaskevann fra vei.
Tabell 3-2. Tiltak mot forurensing fra veg, jernbane og urbane områder i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 28.
januar 2021.

Fylkeskommunen:
Per i dag gjøres det ingen andre tiltak for å få bort vegsalt annet enn å lede vannet bort fra resipient.
Håndtering av forurenset overvann og mikroplast kan fanges opp i ulike renseløsninger.
I driftsfasen og ved rullering av driftskontrakter blir saltreduserende tiltak fortløpende vurdert, og i
den ytre miljøplanen til driftskontrakten belyses utfordringene. Det er likevel en kompleks
problemstilling, ettersom det ut ifra trafikksikkerhet per i dag ikke finnes fullgode alternativer til salt.
Det er behov for ytterligere forskning.
Tiltak mot forurensning følger fylkeskommunen opp i tråd med tiltak foreslåtte tiltak i veileder
«Virkemidler og tiltak i vannforvaltningen»:
- Tiltakstype: MT324 Forbedring av kunnskapsgrunnlaget.
- Tiltakstype: MT101 Informasjon.
- Tiltakstype: MT51 Tiltak vinterdrift av veg.
- Tiltakstype: MT64 Rense overvann og tunnellvaskevann fra veg
- Tiltakstype: MT119 Sandfang og drift av veger og gater med lukket avløp.
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Statens vegvesen
Vegvesenet har i sitt arbeid fokus på skjerpet og redusert saltbruk langs veinettet. Dette følges opp
gjennom korrigeringer, metodeutvikling og krav som innarbeides i kontraktene. Samtlige
driftskontrakter i Agder har vært rullert i løpet av planperioden.
Videre er det i planperioden 2016 – 2021 etablert renseløsninger for tunnelvaskevann ved flere
tunneler. Flere av tiltakene, spesielt vandringshindertiltakene, medfører ventelig redusert
påvirkningsgrad og bedret tilstand.
Statens vegvesen har i planperioden 2016-2021 videreført arbeidet med innsjøundersøkelser ved
utvalgte vannforekomster. Flere av innsjøene som har vært undersøkt ligger i Agder vannregion. En
egen sluttrapport er utarbeidet for undersøkelsene, der det er gjennomført en statistisk analyse av
data for perioden 2005 – 2018. Vegvesenet har også fått foretatt prøvetakinger av utslippsvann fra
tunnelvask. Ved en av tunnelene hvor det i planperioden er etablert renseløsning for
tunnelvaskevann, er det gjennomført renseeffektundersøkelser av etablert sedimenteringsbasseng.

3.2.3 Tiltak mot forurensing fra havner og marin virksomhet
For planperioden 2022-2027 er det foreslått 17 tiltak mot forurensning fra havner og marin
virksomhet, se tabell 3-3. Ingen av tiltakene har kostnadsberegnet investerings- eller driftskostnader.
Det er foreslått ett tiltak i forbindelse med rutiner for oppsamling av avfall fra båtpuss i havner, to
tiltak som gjelder tilsyn med virksomheter som bidrar til marint søppel og 14 tiltak som går ut på
tilsyn med avfallshåndtering i havner.
Tabell 3-3. Tiltak mot forurensing havner og marin virksomhet i Agder vannregion Kilde: Vann-nett portal 28.
januar 2021.

Kystverket
Kystverkets farledsprosjekter finansieres gjennom Nasjonal transportplan i likhet med de andre
transportetatene. Utdypingsprosjektene som spilles inn til kommende NTP (2022 – 2033) har en viss
miljøforbedrende effekt, selv om dette ikke er hovedformålet med tiltakene. Kystverkets farledstiltak
er av forebyggende karakter, og legges ikke inn i Vann-nett.
I NTP 2018-2029 ligger innseiling til Farsund havn og innseiling Kristiansand som tiltak i Agder
vannregion. Utdypningsprosjektet for innseilinga til Farsund er ferdigstilt. For farledsprosjektet for
innseilinga til Kristiansand er det ikke fastsatt konkret tid for oppstart av arbeidet.

3.3 Vurdering av måloppnåelse
Dersom alle fysiske restaureringstiltak og forurensningsbegrensende tiltak gjennomføres i
planperioden, kan flere berørte vannforekomster forventes å oppnå miljømålet i 2027. Det antas
imidlertid at mange aktuelle vannforekomster har andre påvirkningsfaktorer som også vil medvirke
til om miljømålet nås eller ikke.
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3.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Tabell 3-4 viser de positive virkninger gjennomføring av tiltak knyttet til samferdsel vil kunne ha for
økosystem og samfunn.
Tabell 3-4: Oversikt over påvirkningsfaktorer, aktuelle tiltak og hvilken nytte en kan forvente ved gjennomføring
av tiltak knyttet til samferdsel. Uthevete tekst angir særlig nyttige forbedringer ved gjennomføring av tiltak.
Påvirkningsfaktor
Aktuelle tiltak
Nytte for
Nytte økosystemtjenester
økosystemene
Fysiske sperrer

Bedre oppvandring av
fisk og større
gyteområder

Bedre fritidsfiske

Fjerne miljøgifter fra
økosystemet:
- Redusert
bioakkumulering
- Forbedret
reproduksjon
- Mindre direkte giftige
stoffer

Lavere konsentrasjoner for
fremmede stoffer

Mikroplast

Redusert mikroplast

Bedre fritidsfiske

Salt

Redusert salt

Organiske miljøgifter

Tiltak i havner: oppsamling av
båtpuss, avfallshåndtering,
Uorganiske miljøgifter mottak for båtseptik

Som miljøgifter

Tungmetaller

Bedre forhold for
sukkertare og ålegress

Organiske miljøgifter

Fjerne vandringshindre

Vinterdrift og rensetiltak
langs veier og i tuneller

Uorganiske miljøgifter
Tungmetaller

Økt kvalitet som
rekreasjonsområde
Økt økonomisk inntjening
for grunneiere og
lokalsamfunn

Økt kvalitet som
rekreasjonsområde
(naturopplevelse)
Bedre badevannskvalitet

Lavere konsentrasjoner for
fremmede stoffer

Redusert algevekst
Redusere arealmessig
omfang av kostholdsråd

Næringssalter og
organisk materiale

4 Sur nedbør
4.1 Tilstand og utfordringer
Sur nedbør påvirker til sammen rundt 2300 vannforekomster i vannregionen, jf. figur 4-1. Videre er
tre vannforekomster påvirket av langtransporterte tungmetaller og i alt 15 vannforekomster påvirket
av diffus annen langtransportert forurensning. Langtransportert forurensing /sur nedbør er den
største påvirkningen i Agder vannregion.
Årsaken er utslipp av svovel- og nitrogenforbindelser til atmosfæren, primært forårsaket av bruk av
fossilt brennstoff som kull og olje på kontinentet.
På grunn av beliggenhet, et forholdsvis tynt jordlag og kalkfattige bergarter er Agder særlig utsatt for
forsuring som gir reduserte livsbetingelser for mange vannlevende organismer inklusive fisk.
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Forsuringsproblematikk er noe mindre i kystområdene som ligger i områder med marin avsetning.
Disse områdene er naturlig mer kalkrike, og bufferkapasiteten til vannforekomstene her er langt
bedre enn i områder hvor berggrunn er kalkfattig grunnfjell.
Viktige arter som er spesielt sårbare for forsuring er laks, sjøørret, bleke, ørret og storørret, samt
elvemuslig. Alle disse artene har hatt sterk tilbakegang i bestandene og har vært utdødd i flere
vassdrag som følge av forsuringen i regionen.
Bleka var en av fiskeartene som ble nesten utryddet av de samlede effektene av forsuring og
vassdragsreguleringer på slutten av 1960-tallet, og den har siden vært avhengig av kultiveringstiltak.
Som en relikt laks gjennomfører bleka hele livssyklusen sin i ferskvann og anses som en særegen art
både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Viktigheten med å forbedre tilstanden til denne spesielle
fiskebestand medførte til at blekeprosjektet ble opprettet og i dag har man fått til naturlig
reproduksjon. Bestanden er fremdeles på et nivå som gjør det uaktuelt med næringsfiske, men
dersom bleke igjen oppnår en livskraftig bestand vil den potensielt også få stor verdi som fritidsfiske.
Store, sunne bestander av anadrom fisk har vidtrekkende økologiske fordeler, blant annet for å
etablere bestander av elvemusling. To arter elvemusling parasitterer henholdsvis på laks og sjøørret
før de slår seg ned på elvebunnen. En voksen musling filtrerer ca 50 liter vann i døgnet, som gir bedre
vannkvalitet og dermed bedre levekår for anadrom fisk.

Figur 4-1. Påvirkninger og påvirkningsgrad fra sur nedbør, samlet for innsjø, elv, kystvann og grunnvann.
Forklaring fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad (lyserosa) og ukjent grad (grå). Kilde:
Vann-nett, 18. desember 2020.

4.2 Tiltak mot sur nedbør
Kalking og/eller silikatbehandling
Til sammen er det registrert 152 tiltak i vannregionen, med en årlig driftskostnad på over 109
millioner kroner og en investeringskostnad på ca. 174 millioner kr. jf. tabell 4-1. Slike tiltak er med å
øke pH og minske forsuringen i elver og innsjøer, og gjennomføres som oftest ved hjelp av en
kalkdoserer, ved helikopterkalking, dumping fra land/båt eller ved å legge ut skjellsand.
Internasjonale avtaler
Internasjonale avtaler er et viktig verktøy for å få begrenset den langtransporterte forurensningen,
for eksempel ved at det settes utslippsgrenser som samkjøres med andre land. Til sammen er 39 slike
tiltak registrert i vannregionen, men mange av disse tiltakene gjelder flere vannforekomster. Dette
gjør at det i realiteten er registrert tiltak på mange flere vannforekomster enn det ser ut til i tabell 41.
Påvirkning av sur nedbør/langtransportert forurensning slik at vannforekomst ikke når miljømålet
To tiltak er aktuelle for registrering i Vann-nett når en vannforekomst ikke når miljømålet på grunn av
sur nedbør/langtransportert forurensning: kalking eller internasjonale avtaler.
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Miljødirektoratet er ansvarlig for å følge opp påvirkningen fra sur nedbør. Ansvarsområdet er
slik at Statsforvalteren prioriterer og foreslår tiltak, samt kommer med kostnadsberegninger for der
det kalkes. Miljødirektoratet registrerer internasjonale avtaler som tiltak i lokaliteter der det ikke
kalkes, men som er vesentlig påvirket av sur nedbør. Tiltaket «internasjonale avtaler» kan ikke
kostnadsberegnes, da dette er knyttet til større internasjonalt fellesarbeid.
Miljødirektoratet er ikke per 25. januar 2021 ferdige med å oppdatere tiltakene, og vil fortsette med
dette i Vann-nett fremover. Det må derfor påregnes noen endringer i tiltaksprogram og figurer i
løpet av høringsperioden når disse tiltakene blir oppdatert i alle relevante vannregioner. Dette
vil imidlertid ikke ha stor påvirkning på registrerte kostnader, da oppfølging av internasjonale avtaler
er en del av ordinært arbeid.
Tabell 4-1: Tiltak mot sur nedbør i Agder vannregion. Se kommentar i hovedteksten angående feil i kostnader.
Kilde: Vann-nett, 1. oktober 2021.

Det gjøres oppmerksom på at tabell 4-1 kan endre seg i løpet av høringsperioden da det fortsatt
arbeides med å oppdatere informasjon og tiltak i Vann-nett.no.

4.3 Sulfidholdige bergarter
Sprengningsarbeider i sulfidholdige bergarter med påfølgende forsuring er et problem i regionen, for
eksempel ved utbygging av E18 mellom Grimstad og Kristiansand. De utsprengte steinmassene ble
lagt i deponier og eksponert for fuktighet og luft.
Det fører til svovelsyreproduksjon, sterkt redusert pH og transport av store mengder aluminium og
tungmetaller til avrenningsvannet. Årlig dannes trolig 60 – 70 tonn slam i den nærliggende
Kaldvellfjorden ved at metaller fra det største deponiet felles ut igjen i sjøvannet.
Aluminium er giftig i surt vann, godt dokumentert gjennom forskning på effektene av sur nedbør.
Ørretens tålegrense er om lag 0,1 mg/l. Det antas at konsentrasjoner av giftig aluminium i områder
hvor sulfidholdige bergarter er sprengt ut, er 10 – 100 ganger høyere enn ørretens tålegrense.
Vann nedstrøms massedeponiene blir ekstremt giftig for vannlevende organismer. Uten fortynning
og avsyring er betydelige negative effekter uunngåelige.
Det er derfor svært viktig å iverksette riktige tiltak til riktig tid. Effekten av sprengning i slike
bergarter var velkjent fra før, blant annet gjennom fiskedød i Moelva på grunn av næringsutbygging.
Massedeponier vil være et stort problem nedstrøms og i Kaldvellfjorden i mange tiår, med tilhørende
behov for tiltak. Tiltak kan være omfattende drenering av friskvann forbi deponiene for å redusere
forvitringshastighet og syreproduksjon, samt injisering av kalkslurry.
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4.4 Vurdering av måloppnåelse
Tilførselen av sur nedbør viser en nedadgående trend, og den negative påvirkningen har avtatt de
siste årene, samtidig som at kalkingstiltak gjennom har gitt gode resultat i mange vann. På tross av
dette er sur nedbør fortsatt en stor utfordring i Agder.
I ca. 75 % av de forsuringspåvirka vannforekomstene er påvirkningsgraden fortsatt stor eller middels.
Selv om det forventes at den positive trenden vil fortsette, er det likevel langt igjen før
vannforekomstene i Agder oppnår tilfredsstillende tilstand angående forsuring. Klimaendringer med
økt nedbør er også en faktor som øker risikoen for forsuring og kan gi episoder med potensielt fatal
pH-senkning. Økt avrenning fra vassdrag på grunn av klimaendringer gjør også havvann brunere, noe
som virker negativt på økosystemer og økonomisk viktige fiskebestander i saltvann. Agder
vannregion vil fortsatt være avhengig av kalkingstiltak i mange år fremover, og det er viktig for
vannmiljøet i Agder at statlige tilskudd til kalking opprettholdes i neste planperiode. Kalking på
dagens nivå motvirker også effektene av klimaendringer, med stor samfunnsøkonomisk betydning på
grunn av økte fiskebestander i vassdrag og hav. Med reduserte bevilgninger til kalking risikerer man
et uoversiktlig, stort tilbakeslag i arbeidet for å gjenopprette økologiske funksjoner som gikk tapt da
forsuringen utryddet laksestammene.
Forsuring et fortsatt et høyt prioritert tiltaksområde i Agder. Kalking er redusert i de
vannforekomstene der det anses at det er oppnådd tilfredsstillende miljøtilstand. Dette følges
imidlertid nøye opp av overvåkingsprogrammer.
Flere internasjonale avtaler forplikter utslippsreduksjon (LRTAP og Gøteborgprotokollen), og
revidering av EUs rammedirektiv for vann om utslippsforpliktelser for 2030 er også forventet, der
gjennomføring av vanndirektivet vil føre til ytterligere reduksjon av grenseoverskridende utslipp i
Europa.

4.5 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Tabell 4-2 gir oversikt over hvilke positive virkninger tiltak knyttet til sur nedbør vil kunne ha for
økosystem og samfunn.
Tabell 4-2: Oversikt over påvirkningsfaktorer, aktuelle tiltak og hvilken nytte en kan forvente ved gjennomføring
av tiltak knytta til sur nedbør. Uthevet tekst viser det som anses som spesielt nyttige forbedringer ved
gjennomføring av tiltak.
Påvirkningsfaktor
Aktuelle tiltak
Nytte for
Nytte økosystemtjenester
økosystemene
Sur nedbør

Internasjonale avtaler
Kalking/silikatbehandling

Bedre forhold for fisk, Bedre fritidsfiske
bunndyr,
elvemusling, kreps
Økt kvalitet for rekreasjon og
m.fl.
turisme (natur-opplevelse)
Mer livskraftige og
produktive
økosystemer

Økt økonomisk inntjening for
grunneiere og i lokalsamfunnet
Ivaretakelse av viktige
kulturhistorisk verdier
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5 Avløp
5.1 Tilstand og utfordringer
Avløpsvann påvirker til sammen 281 vannforekomster og utgjør den femte største påvirkningen i
Agder vannregion. Avløp er vurdert som en av de fire største påvirkningskildene i alle vannområdene
i vannregionen, jf. tabell 1-1 i kapittel 1.2.
Påvirkning fra avløp omtales i Vann-nett og i figur 5-1 som diffus avrenning fra spredt bebyggelse,
diffus avrenning fra hytter, punktutslipp fra renseanlegg, spillvannslekkasje og punktutslipp fra
regnvannsoverløp. Ved «diffus avrenning fra spredt bebyggelse» menes i denne sammenheng de
husstander som ikke er koblet opp til offentlig avløpsnett, der dette utgjør fare for avrenning og
forurensing til nær vannforekomst. Generelt er dette problemet størst i utkantstrøk til byer og
tettsteder, og i innlandet.
Den vanligste påvirkningskilden er «punktutslipp fra renseanlegg og diffus avrenning fra spredt
bebyggelse og hytter». En betydelig andel er registrert med liten grad av påvirkning. Overløp fra
avløpsvann ved for dårlig dimensjonert ledningsnett, hører også inn under denne kategorien. Denne
påvirkningen er ikke lagt inn i tabell i dette kapitelet.
Flere vannforekomster er resipient for avløp fra husholdninger. Ofte er lokaliteter og omfang ikke
kjent, og det er vanskelig å foreslå konkrete tiltak før man har kartlagt alle husstander som ikke er
koblet opp til offentlig avløpsnett. Undersøkelser og prøvetaking kan være nødvendig for å kunne
foreslå tiltak.
Utslipp og lekkasjer av avløpsvann gir økt tilførsel av næringsstoff og organisk materiale til vannet,
som kan føre til algeoppblomstring, tilslamming og for lite oksygen. Dette påvirker igjen leve- og
oppvekstsvilkår for fisk og andre arter. Forurensning fra avløp fører også til utslipp av bakterier og
parasitter som kan gjøre vannet uegnet for bading og andre bruksformål. Avløpsvann kan også
inneholde mikroplast, legemiddelrester og miljøgifter og dersom rester av dette spres ut i vannet kan
det påvirke vannforekomstene negativt. Blant annet viser svensk forskning at selv små mengder av
legemiddelrester kan påvirke atferden til fisk negativt og forstyrre balansen til levemiljøet i en
vannforekomst (Brodin, Fick, Jonsson, & Klaminder, 2013) .
Økte tilførsler av løst organisk materiale til kystvann gir en formørking av vannet som har negativ
effekt på alt liv som er avhengig av lys, slik som marine vekster, planteplankton og visuelle
predatorer.
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Figur 5-1. Påvirkninger og påvirkningsgrad fra avløpsvann samlet for innsjø, elv, kystvann og grunnvann.
Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad (lyserosa) og ukjent grad (grå).
Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020.

Det er i dag mange renseanlegg i vannregion Agder som ikke overholder rensekravene i
utslippstillatelsen. Dette gjelder både de mindre anleggene etter §§ 12 og 13 i
forurensningsforskriften, men også flere av de store anleggene etter § 14. Hele 12 av 17 av de store
anleggene i Agder oppfyller ikke rensekravene sine. Av disse er det flere som sliter med ytterligere
utfordringer som etterslep på ledningsnettet, overløpsproblematikk, overbelastning (vannmengde),
manglende resipientundersøkelse m.m.
Det er også etterslep på registrering av tiltak i Vann-Nett, og det vil arbeides for å styrke dette i
planperioden. Tiltaksprogrammets oversikt over foreslåtte avløpstiltak og tilhørende kostnader viser
derfor ikke det reelle behovet for investeringer. Rapporten «Kommunale investeringsbehov i
vannbransjen 2021 – 2040» er utarbeidet av Norconsult i samarbeid med Sintef (2021). I denne
anslås et investeringsbehov for avløpsanlegg på til sammen 72 milliarder kroner innen 2040, i tillegg
et investeringsbehov på 195 milliarder kroner for utbedring av ledningsnettet. Dette er nasjonale tall
for de neste 19 årene, men illustrerer likevel at kostnadene i denne planen er underrapportert.
I tabell 5-1 følger en oversikt over kap. 14-anleggene i Agder og status for overholdelse av rensekrav.
Det foreligger ikke i dag en tilsvarende oversikt over renseanlegg etter §§ 12 og 13, altså for
minirenseanlegg (spredt avløp) og mellomstore anlegg.
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Tabell 5-1: Oversikt over status på renseanlegg etter kap. 14 i forurensingsforskriften i Agder.

Kommune

Renseanlegg

Rensekrav
tilfredsstilt
i 2020

Kommentar

Evje og
Hornnes
Lillesand

Fennefoss
renseanlegg
Fossbekk
renseanlegg

nei
nei

Arbeidet med plan for å oppnå sekundærrensekravene
innen 2025 er startet.
Anlegget sliter med å overholde rensekrav. Har fått
pålegg om handlingsplan. Må også gjennomføre
resipientundersøkelse.

Froland

Neset
renseanlegg
Birkeland
renseanlegg

nei

Nytt renseanlegg, innkjøringstid må påregnes.

nei

Anlegget sliter med å overholde rensekrav. Har fått
pålegg om handlingsplan. Må også gjennomføre
resipientundersøkelse.

Byglandsfjord
renseanlegg
Groos
renseanlegg
Saulekilen
renseanlegg
Hartevatn
renseanlegg
Brokke vatn og avlaup AS
Skådeviga
renseanlegg

Ja

Anlegget har slitt tidligere, men overholdt rensekrav i
2020.
Anlegget er overbelastet. Har fått pålegg om
handlingsplan.

Farsund

Birkenes

Bygland
Grimstad
Arendal
Bykle
Valle

nei
Ja
Ja
nei

Mangler akkreditert prøvetaking.

nei

Anlegger overholder ikke rensekrav for fosfor. Mangler
resipientovervåkning. Tilsyn gjennomført i 2020. Ny
søknad om utslippstillatelse er mottatt.

Huseby
renseanlegg

nei

Anlegget overholder ikke tillatelsens rensekrav for
primærrensing. Har ikke resipientovervåkning. Tilsyn
gjennomført i 2020.

Lindesnes

Grønvika
renseanlegg

nei

Anlegget overholder ikke rensekrav for fosfor. Mangler
resipientovervåkning. Tilsyn gjennomført i 2020. Ny
søknad om utslippstillatelse er mottatt og behandles
høsten 2021.

Kristiansand

Odderøya
renseanlegg

nei

Anlegget overholdt ikke rensekrav for fosfor. Nytt
rensetrinn igangsatt våren 2021, og etter dette ser
anlegget ut til å rense godt. Avventer samlet søknad om
utslippstillatelse for Krs kommune.

Kristiansand

Bredalsholmen nei
renseanlegg

Anlegget er overbelastet og overholder ikke rensekrav.
Overføringsledning til Odderøya avløpsanlegg skal
bygges. Avventer samlet søknad om utslippstillatelse for
Krs kommune.

Kristiansand

Høllen
renseanlegg

nei

Sirdal

Handeland
renseanlegg

ja

Anlegget er overbelastet, og har utfordringer med
overløp, prøvetaking og resipientundersøkelse.
Avventer samlet søknad om utslippstillatelse for Krs
kommune.
Anlegget overholder rensekrav etter siste justering.
Tilsyn gjennomført i 2020.

Flekkefjord
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5.2 Avløpstiltak
Det forventes at alle anlegg i den enkelte kommune skal oppfylle forurensningsforskriftens rensekrav
slik at miljømål etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033 jf. Nasjonale føringer
for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene er utarbeidet (føringene kan
leses her).
Tabell 5-1 viser aktuelle tiltak for å avbøte og redusere påvirkninger knyttet til avløpsvann. Blant
foreslåtte tiltakene er å knytte separat avløp til kommunalt nett, utbedre separate avløpsanlegg, føre
tilsyn, oppgradere avløpsnett og gjennomføre tiltak på renseanlegg. Til sammen er 102 tiltak foreslått
knyttet til avløpsvann med en foreløpig anslått kostnad på kr 5 850 000,-.
Tabell 5-2 viser en oversikt over foreslåtte avløpstiltak i Agder vannregion for perioden 2022-2027. Kilde: Vannnett, 28. januar 2021.

Helhetlig vannforvaltning krever helhetlige løsninger også på kommunalt nivå. Ulike vanntema bør
derfor samordnes og integreres i det ordinære plansystemet i kommunen.
Kommuner i Agder har i varierende grad vann- og avløpsplaner. Kommunene uten slik plan anbefales
derfor å utarbeide en egen hovedplan for avløp og vannmiljø. Dette vil gi kommunene et strategisk
verktøy for å håndtere avløpsvirksomhet og arbeid knyttet til vannmiljøet. Egen hovedplan for vann
og avløp vil gi kommunen grunnlag for beslutninger som bidrar til god avløpstjeneste og et vannmiljø
som oppfyller brukerinteressene og miljømålet. For å sikre helhetlige løsninger bør vann- og
avløpsplanen inkludere følgende områder: kommunale avløpssystem, avløp fra spredt bebyggelse og
andre forhold knyttet til vannmiljø i kommunen. Videre bør kommunene utarbeide handlingsplaner
for opprydning i spredt avløp, slik at de har en plan på hvor de bør starte. Planverket bør omfatte
hele kommunen, ikke bare de områdene som har kommunalt avløpsnett eller utfordringer med
spredte avløp. Tiltak som følger av kommunale planer for vann og avløp må i større grad registreres
som tiltak i Vann-nett.
Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp der de er myndighet, det vil si avløpsanlegg etter
kapittel 12 og 13 i forurensingsforskriften. Kommunen gir pålegg om tiltak for anlegg som ikke
overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, og skal sette i verk tiltak slik at utslipp etablert
før 1.1 2007 blir renset i tråd med forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13.
I de kommuner som har vann- og avløpsplaner, er disse lagt til grunn for tiltakene i
tiltaksprogrammet. Kommunene har selv lagt inn de tiltak som skal tette gapet mellom dagens
tilstand og miljømålet. I tillegg har kommunene, noen steder i samarbeid med vannområdene, pekt
områder der miljøtilstanden er dårlig. Imidlertid er det noen kommuner som ikke har hatt ressurser
til å legge inn alle aktuelle tiltak.
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Statsforvalteren skal påse at utslipp fra avløpsanlegg under deres myndighetsområde blir renset, i
tråd med forurensingsforskriftens kapittel 14. Statsforvalteren bør rette innsatsen mot nedbørsfelt i
vannforekomster som har dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser.

5.3 Vurdering av måloppnåelse
Tiltakene som er foreslått i planperioden 2022-2027 forventes å bidra til bedring av tilstanden i
berørte vannforekomster. Imidlertid er det viktig å vurdere effekten av implementerte avløpstiltak i
sammenheng med avløpstype og øvrige påvirkninger på vannforekomsten.
I områder med spredte avløp der det er gamle løsninger eller dårlig rensegrad, kan tiltakene gi god
effekt. Installering av nye spredte avløpsanlegg etter forskriften eller overføring til kommunalt avløp
vil redusere belastningen. Dersom den spredte bebyggelsen ligger i jordbruksområder kan også
landbrukspåvirkninger spille en vesentlig rolle for måloppnåelsen. Det kan være at man i tillegg til
tiltak innen avløp, må gjennomføre tiltak innen landbruk for å nå miljømålene i de berørte
vannforekomstene.
Tiltak innen kommunalt avløp forventes å ha god effekt og å være et viktig bidrag for å nå miljømålet.
Imidlertid er det stort etterslep på oppgradering av eldre avløpssystem, slik at man må forvente at
oppgradering av alle kommunale avløpsanlegg med tilhørende ledningsnett vil ta lang tid.
Renseanleggenes kapasitet i forhold til befolkningsstørrelsen kan også være en utfordring i
kommuner med stor utbyggingspress.
På grunn av klimaendringer kan man, selv med gjennomføring av omfattende tiltak, forvente
forverring av situasjonen. Mer styrtregn vil gi økt overløp fra avløpsanlegg, økt overvann inn på
avløpsanleggene og økt avrenning fra jordbruksområder. Dette kan, i tillegg til økt partikkel- og
næringstransport ut i vannveiene, overskygge effekten av innsatte tiltak.

5.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Tabell 5-3 gir en oversikt på hvilke positive virkninger gjennomføring av tiltak knytta til avløp vil
kunne ha for økosystem og samfunn. Den uthevede teksten angir spesielt nyttige forbedringer ved
tiltaksgjennomføring.
Tabell 5-3: Oversikt over påvirkningsfaktorer, aktuelle tiltak og hvilken nytte en kan forvente ved gjennomføring
av tiltak knyttet til avløp. Uthevet tekst angir spesielt nyttige forbedringer ved gjennomføring av tiltak.

Påvirkningsfaktor

Aktuelle tiltak

Nytte for
økosystemene

Nytte økosystemtjenester

Fosfor, nitrogen og
organisk materiale.

Renseanlegg

Redusert algevekst

Redusert rensebehov og
kostnad, drikkevann

Ledningsnett

Bedre forhold for
bunndyr, fisk, kreps Smitteforebyggende
og elvemusling
Bedre kvalitet jordvanning
Bedre forhold for
sukkertare og
Bedre badevannskvalitet
ålegress
Bedre fritidsfiske
Redusert mikroplast
Økt økonomisk inntjening
Mindre miljøgifter for grunneiere og
lokalsamfunn

Bakterier
Miljøgifter
Mikoplast

Rensetiltak spredt
bebyggelse og hytter
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Økt kvalitet som
rekreasjonsområde
Klimatilpasning
Ressursvern fosfor
Bedre karbonbinding i
tareskogen

6 Landbruk
Jordbruk utgjør den tredje største påvirkningen i Agder vannregion, jf. figur 1-1 i kapittel 1.2.
Jordbruket i Agder består i hovedsak av husdyr- og grovfôrproduksjon. I søknad om
produksjonstilskudd (2020) er 94,2 % av jordbruksareal grovfôr og innmarksbeite, mens 5,8 % av
arealet benyttes til korn, potet, grønnsaker og frukt og bær til sammen. Flerårige grasvekster gir
generelt bedre beskyttelse mot tap av jord og næringsstoffer enn åpen åker. I Agder benyttes 3,8 %
av jordbruksarealet til korn, 1,1 % til potet og 0,5 % til grønnsaker.
I noen jordbruksområder kan det imidlertid være en lokal utfordring med påvirkning fra
jordbruksdrift. Dette gjelder særlig i områder med intensiv potet- og grønnsaksproduksjon eller i
områder med stor husdyrtetthet.
Øst i regionen er jordbruksområdene stort sett konsentrert i sentrale og kystnære strøk langs de
større vannveiene, spesielt i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdal. Lista i Farsund er
Agders største landbruksareal som ligger flatlendt til i sammenheng med flere mindre vassdrag. Her
drives intensivt jordbruk der det nå satses stort på effektive og miljøvennlige driftsmetoder, både
som følge av informasjon, men og som følge av moderne gjødselteknikk initiert av bøndene selv.

6.1 Tilstand og utfordringer
Jordbruk kan fører til avrenning av næringsstoffer og organisk materiale, og tap av jordpartikler.
Avrenningen kan bidra til næringsstofftilførsel, algeoppblomstring og tilslamming av vann og
vassdrag, noe som påvirker leve- og oppvekstsvilkår for fisk og andre arter i vannet. Plantevernmidler
kan også forekomme i vannmiljøet.
Punktvise påvirkninger preger påvirkningsbildet i de østre deler av Agder. Topografi og geologi i et
skogs- og heilandskap favoriserer ikke jordbruk. Det gjør at jordbruk oftest er konsentrert til
kystnære sentrale strøk. Vestover i vannregionen kan større arealer med jordbruk også gi større
påvirkninger. Det har de siste tiårene vært nedgang i husdyrbruk i vannområdene øst i Agder
vannregion, slik at de medfølgende problemene erosjon og eutrofiering har avtatt. Utfordringene må
likevel håndteres lokalt der det fremdeles er punktvise påvirkninger i enkelte vannforekomster.
Særlig på Lista, vest i Agder vannregion, drenerer store, sammenhengende og relativt flate arealer til
hver bekk. Her er det et betydelig tilsig av metaller og næringssalter til vassdragene. Av metaller
nevnes oker eller jernoksid spesielt. Dette skjer når man drenerer jorda og oksygen kommer til i
jernrik jord. Trolig vil denne påvirkningen avta etter hvert som man grøfter mindre i jordbruket.
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Dette kommer i tillegg til annen jordbrukspåvirkning. Rådgivning om miljøvennlige driftsmetoder er
satt opp som tiltak, da dette, sammen med de lovpålagte tiltakene, menes å være det mest
fornuftige for å sikre godt vannmiljø.
Den største og mest vanlige påvirkningskilden innen jordbruk er diffus avrenning fra fulldyrket mark,
se figur 6-1. Videre følger diffus avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel og fysiske endringer grunnet
bekkelukking. Det er også registrert avrenning fra beite og eng, annen jordbrukskilde, vannuttak
eller overføring for jordbruk og hydrologiske endringer grunnet jordbruk i Agder vannregion.
Økte tilførsler av løst organisk materiale til kystvann gir en formørking av vannet som har negativ
effekt på alt liv som er avhengig av lys, slik som marine vekster, planteplankton og visuelle
predatorer.
Skogbruk er i mindre grad registrert som påvirkning i Agder. Det er allikevel registrert påvirkning i
forbindelse med fysiske endringer grunnet tømmerfløting som dammer, barrierer og sluser.
Det er kjent at skogbruk kan ha påvirkning i forbindelse med fjerning av kantvegetasjon og utlekking
av næringsstoffer, men dette er ikke registret i Vann-nett.

Figur 6-1. Påvirkninger og påvirkningsgrad fra jordbruk og skogbruk samlet for innsjø, elv, kystvann og
grunnvann. Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad (lyserosa) og ukjent
grad (grå). Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020.

6.2 Landbrukstiltak
De nasjonale føringene for landbruk viser til at regjeringen vil innføre mer forpliktende krav for å
redusere forurensing fra landbruket. Kravene skal sikre god tilstand i alle vannforekomster som
påvirkes av aktiviteter fra landbruket. Statsforvalteren og kommunene skal stille krav om miljøtiltak
der det er nødvendig for å nå miljømålene etter vannforskriften innen 2027, og senest innen 2033.
En ny hjemmel for statsforvalterens adgang til å stille miljøkrav i særlig utsatte områder (Klima- og
miljødepartementet, 2019) skal utformes.
Avrenning fra jordbruk påvirker de økologiske og kjemiske forholdene i vassdragene, og kan gi
forandringer i algevekst, tilgroing og erosjon. Dette kan ha negativ effekt på vannkvalitet, drikkevann,
fisk og andre arter. For å redusere slike påvirkninger brukes miljøkrav, tilskudd og rådgivning,
budsjettbehandling og jordbruksforhandlinger.
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6.2.1 Tiltak mot næringssalter og jorderosjon
Det er foreslått tre grunnleggende og 42 supplerende tiltak, se tabell 6-1. Imidlertid er
datagrunnlaget under oppdatering slik at det fortløpende endres. Investeringskostnad for
grunnleggende tiltak er kr 5 150 000,- og supplerende tiltak kr 330 080,- i investeringskostnad og kr
310 870,-i driftskostnad. Vær oppmerksom på at ett tiltak kan inneholde en eller flere
vannforekomster. Driftskostnader er ikke stipulert i foreliggende data for grunnleggende tiltak. De
grunnleggende tiltakene er: utvidet gjødsellagerkapasitet, gjødsellager/pressaft og andre
punktbelastninger samt kontroll av gjødslingsplan og plantevernjournal. Supplerende tiltak omfatter i
stor del grasdekte kantsoner, fangvekster og å unngå jordarbeiding om høsten.
Tabell 6-1. Tiltak mot næringssalter og jorderosjon i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 28. januar 2021.

Tabell 6-1 omhandler tiltak omsøkt i 2020, og det er ikke kjent om disse tiltakene vil videreføres inn i
kommende planperiode. Imidlertid kan en benytte det tallmaterialet som foreligger ved en angitt
dato, som en relativt god pekepinn på hvilket omfang denne tiltakstypen er registrert med i
planperioden 2022–2027.

6.2.2 Rådgivningstjeneste for jordbruket
Det er totalt foreslått 44 supplerende tiltak innen rådgiving i jordbruket, se tabell 6-2. Alle tiltakene
omhandler rådgivning om klima- og miljøvennlige driftsmåter. Det er foreslått å (årlig) bruke 180 000
kroner i investeringskostnader og 10 000 kroner i driftskostnader i planperioden 2022 – 2027.
Tabell 6-2: Tabellen viser en oversikt over tiltak som er lagt inn for rådgivningstjenesten i Agder vannregion for perioden 20222027.Kilde: Vann-nett portal – Vannstatistikk, 28. januar 2021.
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6.2.3 Tiltak mot plantevernmidler
Det er ikke registrert tiltak mot plantevernmidler for vannregionen i Vann-nett per 28. januar 2021.

6.2.4 Restaurering i jordbruksvassdrag
Det er ikke registrert tiltak innen restaurering av jordbruksvassdrag for vannregionen i Vann-nett per
28. januar 2021.

6.2.5 Skogbruk
Det er ikke registrert tiltak innen skogbruk for vannregionen i Vann-nett per 28. januar 2021.

6.3 Vurdering av måloppnåelse
Tiltak som foreslås for planperioden 2022-27 forventes å bidra til bedring av tilstanden i berørte
vannforekomster, men det er lite sannsynlig at miljømålene vil nås. Det er flere grunner til dette,
blant annet er kunnskapsinnhenting fortsatt nødvendig for å kunne foreslå andre tiltak i mange av
vannforekomstene. Forsinket miljøeffekt og redusert oppslutning om miljøtiltak kan også bidra til at
miljømål ikke nås i planperioden 2022 – 2027. Effekten av tiltakene må ses i sammenheng med andre
påvirkninger på vannforekomsten, som spredt avløp. I tillegg vil det ta tid før tiltakene virker.
Klimaendringer vil også kunne øke avrenning av næringsstoffer og jordpartikler, i tillegg til at
bedriftsøkonomiske forhold for den enkelte bonde kan være avgjørende for hvor mange frivillige
tiltak som gjennomføres.

6.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Tabell 6-3 gir en oversikt over positive virkninger gjennomføring av tiltak knyttet til landbruk vil
kunne ha for økosystem og samfunn. Uthevet tekst anses som spesielt nyttige forbedringer ved
gjennomføring av tiltak.
Tabell 6-3: Oversikt over påvirkningsfaktorer, aktuelle tiltak og hvilken nytte en kan forvente ved gjennomføring
av tiltak knyttet til landbruk. Uthevet tekst anses som spesielt nyttige forbedringer ved gjennomføring av tiltak.

Påvirkningsfaktor

Aktuelle tiltak

Arealavrenning:
Jordpartikler, fosfor
og nitrogen

Ingen jordarbeiding

Nytte for
økosystemene

Nytte økosystemtjenester

Redusert algevekst Redusert rensebehov/-kostnad
drikkevann
Gras i kantsone
Mindre partikler
Bedre kvalitet jordvanning
Bedre badevannskvalitet
Grasdekte buffersoner Bedre forhold for Bedre fritidsfiske
bunndyr, fisk,
Økt kvalitet som
Fangvekster
kreps og
rekreasjonsområde
elvemusling
Økt økonomisk inntjening for
Hydrotekniske tiltak
grunneiere
Bedre forhold for Klimatilpasning
sukkertare og
Karbonbinding
ålegress
Ressursvern matjord
Ressursvern fosfor
Erosjonskontroll
Bedre karbonbinding i
tareskogen
Fangdammer

Som over
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Som over

Gjenåpning av bekker

Husdyrgjødsel med
mer:
Fosfor, nitrogen og
organisk materiale

Kantvegetasjon (K)

Økt biologisk
mangfold på land
og i vann (K)

Strengere
spredearealkrav

Redusert algevekst Redusert rensebehov/kostnad drikkevann
Bedre forhold for Bedre kvalitet jordvanning
bunndyr, fisk,
Bedre badevannskvalitet
kreps og
Bedre fritidsfiske
elvemusling
Økt kvalitet som
rekreasjonsområde
Bedre forhold for Økt økonomisk inntjening for
sukkertare og
grunneiere
ålegress
Klimatilpasning
Ressursvern fosfor
Reduserte klimagassutslipp og
luftforurensning
Bedre karbonbinding i
tareskogen

Begrenset
spredeperiode
Redusert gjødsling
under norm
Miljøvennlig
gjødselspredning

Plantevernmidler

Flomdempning

Regelverk
Rådgivning og
veiledning

Mindre
plantevernmidler i
vassdrag

Forbedret pollinering til
matproduksjon (K)
Bedre lokalklima (K)
Karbonbinding (K)

Bedre badevannskvalitet
Forbedret pollinering til
matproduksjon

7 Miljøgifter
7.1 Tilstand og utfordringer
Kjemisk tilstand beskriver hvilke nivå av utvalgte miljøgifter som kan være en risiko for vannmiljøet
og menneskers helse. Det er et stort antall vannforekomster i Agder som ikke er kartlagt med tanke
på kjemisk tilstand. Av de som er kartlagt er det flest kystvannsforekomster og
innsjøvannforekomster i Agder som har dårlig kjemisk tilstand.
Prøvetaking av slike stoffer er ofte utført på grunn av begrunnet mistanke om påvirkning fra
landbruk, skogbruk, industri, havn og/eller urban utvikling. Dette angir følgelig ikke tilstanden i Agder
generelt, men tilstand på prøvepunktet. Det er utført målinger på til sammen 71 ulike stoffer fordelt
på 318 vannforekomster. Analyseutvalget vil normalt være tilpasset kilden på hvert punkt. Generelt
er kyst preget av mye utslipp av bunnstoff fra skip og småbåter. Langs hele Agderkysten finner en
verdier som overskrider grenseverdier på for eksempel TBT, som er en typisk bunnstoff-miljøgift.
Andre vanlige påvirkningskilder til miljøgifter er industri, gruver og gamle fyllinger og deponier, men
også avrenning og langtransport forurensning bidrar, se figur 7-1 og 7-2. Flere steder er
påvirkningene av stor eller middels grad, noe som ofte påvirker miljøtilstanden i vannforekomstene.
Utslipp og avrenning av forurensende stoffer og tungmetaller kan føre til forverring av både den
kjemiske og økologiske miljøtilstanden i vannet. Flere av metallene er giftige for vannlevende
organismer.
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Figur 7-1: Påvirkninger og påvirkningsgrad fra gruvedrift og industri samlet for innsjø, elv, kystvann og
grunnvann. Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad (lyserosa) og ukjent
grad (grå). Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020.

7.2 Tiltak mot miljøgifter
Aktuelle tiltak for å avbøte og redusere påvirkningene knyttet til miljøgifter kan i hovedsak deles inn i
fire grupper: tiltak mot forurenset grunn, tiltak mot forurenset sjøbunn, tiltak for reduksjon i annen
aktiv tilførsel av miljøgifter og andre tiltak mot industri og gruver. Alle gruppene omtales i påfølgende
underkapitler.

7.2.1 Forurenset grunn
Det er foreslått 18 tiltak mot forurenset grunn i Agder vannregion, i tillegg til tre tiltak som gjelder
kartlegging eller risikovurdering, se tabell 7-1. Kostandene er totalt estimert til nesten 53 millioner
kroner. De fleste tiltak innen forurenset grunn utføres uavhengig av vannforskriften, men tiltak i
forurenset grunn kan likevel være en del av arbeidet med å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i
vannforekomster.
Dette gjelder blant annet flyplassen Kjevik Lufthavn og nedlagte Flåt Gruver (Evje Nikkelverk).
Miljødirektoratet har lagt inn tiltak på vannforekomstene på henholdsvis Topdalselva og Nordåna for
disse forurensningene. Videre følger Statsforvalteren i Agder opp flere skytebanefelt og
industriområder, og kommunene følger opp områder med forsøpling og lignende. Hvor mye av dette
som er registrert i Vann-nett, varierer.
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Tabell 7-1. Tiltak mot forurenset grunn i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett statistikk, 28. januar 2021.

Myndighet på forurenset grunn er fordelt mellom Miljødirektoratet, Statsforvalteren og
kommunene. Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for alle grunnforurensningsaker som ikke er
særskilt delegert Statsforvalter eller kommune. Miljødirektoratet kan pålegge undersøkelser og
oppryddingstiltak etter forurensningslovens § 51 og § 7, og kan gi tillatelser til tiltak i forurenset
grunn etter § 11. Miljødirektoratet kan etter særskilte bestemmelser delegere og løfte enkeltsaker.
Statsforvalteren følger opp lokaliteter med forurenset grunn i bransjer hvor de er
forurensningsmyndighet. Arbeidet inkluderer oppfølging av bl.a. skipsverft på land, og lokaliteter
registrert med påvirkningsgrad 3 i Grunnforurensningsdatabasen. I utslippstillatelser etter
forurensningsloven stiller Statsforvalteren strenge krav til utslipp av prioriterte og miljøskadelige
stoffer. Et nasjonalt mål er at utslipp av prioriterte stoffer skal stanses.

7.2.2 Forurenset sjøbunn
Det er foreslått 13 tiltak mot forurenset sjøbunn i vannregion Agder, se tabell 7-2. Det er foreslått ti
tiltak til opprydding i forurenset sjøbunn, estimert til å ha en investeringskostnad på kr 256 000 000,-.
Videre er et tiltak om undersøkelse og risikovurdering av forurenset sjøbunn foreslått, estimert til kr
10 000 000,-. Det er også foreslått to tiltak om å lage tiltaksplan for forurenset sjøbunn, med estimert
investeringskostnad på kr 3 000 000,-. Totalt er det tiltak foreslått til estimert kostnad 269 millioner
kroner vedrørende forurenset sjøbunn i Agder vannregion for perioden 2022 - 2027.
Tabell 7-2: Tiltak mot forurenset sjøbunn i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 28. januar 2021.

Miljødirektoratet
Kristiansandsfjorden, Arendal- og Listerfjordene (Farsund, Flekkefjord og Fedafjord) i Agder
vannregion, er blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding av
forurenset sjøbunn.
Tiltaksplan for opprydding av forurenset sjøbunn i Kristiansandsfjorden (indre) foreligger utenfor
siste delområde, og tiltak for oppfølging er foreslått for planperiode 2022-2027. Kostnader for
oppryddingen er anslått til 120 millioner kroner, men tiltaksomfanget er uavklart så dette er usikre
beregninger.
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Det er gjennomført oppryddingstiltak både i Flekkefjord og Farsund i perioden 2016-2021. I etterkant
av disse tiltakene skal etter overvåking gjennomføres, og dette vil pågå både i eksisterende og i
kommende planperiode. I planperiode 2022-2027 er opprydding i forurenset sjøbunn i Indrevika i
Fedafjorden foreslått. Kostnadsoverslag for dette tiltaket er estimert til 16 millioner kroner.
Det er i tillegg til de prioriterte områdene også gjennomført tiltak i Vikkilen. Oppryddingstiltak i
Vikkilen er ferdig, og etter overvåking i perioden 2016-2021 registrert som tiltak. Etter overvåking i
periode 2022-2027 er lagt inn som foreslått tiltak, men behovet for dette avhenger av resultater fra
2016-2021-overvåkingen, og eventuelle kostnader ikke estimert.
I hovedsak ligger prinsippet om at forurenser betaler til grunn for arbeidet med opprydding av
forurenset sjøbunn. Så langt det er rimelig vil pålegg etter forurensningsloven brukes som middel for
å sikre slik opprydding. I noen situasjoner kan det være aktuelt at miljøforvaltningen dekker deler av
kostnadene, for eksempel der den ansvarlige ikke kan identifiseres, eller ikke lenger eksisterer.
SF følger opp arbeidet med forurenset sjøbunn i aktuelle tiltaksplanområder og ved prioriterte verft.
Det inkluderer oppfølging og overvåking i etterkant av gjennomført oppryddingstiltak.

7.2.3 Utfasing/reduksjon av miljøgifter
Det er foreslått tre tiltak for reduksjon av miljøgifter i Agder vannregion i perioden 2022-2027, se
tabell 7-3. Alle tiltakene omhandler industri og går ut på utslippsreduserende tiltak mot miljøgifter.
Estimert investeringskostnad for å gjennomføre dette er 12 millioner kroner.
Tabell 7-3: Tiltak for reduksjon av miljøgifter i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020
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7.2.4 Industri og gruver
Ni tiltak er foreslått i forbindelse med påvirkning fra industri og gruver, se tabell 7-4. Alle tiltakene
omhandler utslippsreduserende tiltak. Den estimerte investeringskostnaden for disse tiltakene er
100 000 kroner.
Tabell 7-4 Tiltak mot industri og gruver i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020.

Miljødirektoratet:
Industrien i vannregionen
Kristiansandsfjorden indre havn er resipient for flere bedrifter med tillatelse til forurensende
virksomhet fra Miljødirektoratet. Vannforekomsten har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk
tilstand som blant annet skyldes høye konsentrasjoner av TBT og metaller i sediment, og høye
konsentrasjoner av PAHer i blåskjell. Forurensning av sedimentene kan i stor grad føres tilbake
til utslipp fra industrien, både historiske og aktive.
Av bedrifter med aktive utslipp, har Elkem Carbon tillatelse til utslipp av PAH og
metaller fra produksjon av karbonprodukter. Bedriften har utarbeidet tiltaksplan for forurenset
sjøbunn, men for å unngå rekontaminering må bedriften først redusere utslippene av PAH.
Sediment forbedring og reduksjon av PAH-utslipp er derfor spilt inn som tiltak.
Glencore Nikkelverk har utslipp av metaller og holder på med en rekke tiltak for
utslippsreduksjon. Utslippsreduserende tiltak er derfor spilt inn i Vann-nett. Tiltakene gjelder blant
annet reduksjon i tilførsel av miljøgifter via overvann. Bedriften bygger også ny fabrikk
for kobberelektrolyse, og det forventes at oppstart av den nye fabrikken vil medføre en vesentlig
reduksjon i utslippet av metaller.
REC Solar har utslipp av metaller, hydrokarboner og suspendert stoff. Miljødirektoratet har pålagt
bedriften å utrede sine diffuse tilførsler til vann, hvor kildekartlegging, og vurdering av
hvordan tilførsler kan reduseres skal inngå. Utredning er spilt inn som tiltak, men det er foreløpig
usikkert hvor stor effekt tiltaket vil ha.
Alcoa Lista har store utslipp av PAHer til vannforekomsten Lindesnes - Lista. Miljødirektoratet har
pålagt bedriften å undersøke om arter som konsumeres av mennesker påvirkes av
utslippet. Bedriften er også pålagt å utrede ytterligere rensing av utslipp og evt. flytting av
utslippspunkt for å forbedre innblanding. Undersøkelsene er lagt inn som tiltak i Vann-nett, men
effekten vil avhenge av resultatene fra utredningen.
Eramet Kvinesdal har utslipp av metaller og PAH til Fedafjorden. Her er det moderat økologisk
tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Bedriften har gjennomført en rekke tiltak for å redusere utslippene
til fjorden i inneværende planperiode. Bedriftens videre overvåking vil vise om tilstanden i
vannforekomsten blir forbedret.
Fiven Lillesand har utslipp til Moelva, og jobber kontinuerlig med å redusere utslipp til elva
fra overvann på industriområdet. Dette er spilt inn som utslippsreduserende tiltak.
.
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I vannforekomstene Tromøysundet – Bekkevika og Tromøysundet er det behov for tiltak for å
oppnå god miljøtilstand. Miljødirektoratet har spilt inn tiltak om utredning av utslippsreduksjon
for industri og vurdering av påvirkning. Utredningen vil kunne gi svar på hvilke tiltak som er
nødvendige og mulige å gjennomføre for å forbedre tilstanden.
Nedlagte gruver
I alle vannregioner er det nedlagte gruver fra historiske uttak av mineraler. I gruver drevet på
sulfidmalmer, hvor oksygenet i lufta og vann fører til forvitring, er det påregnelig med sur avrenning
og utfelling fra gruveavfall og gruvegangene. Dette kan igjen føre til høye konsentrasjoner av jern,
kobber og sink i vannforekomstene nedstrøms. Utlekkingen er imidlertid som regel relativt konstant,
slik at det ikke er fare for en plutselig forverring, med mindre det tilkommer aktiviteter som
kan påvirke prosessene. På bakgrunn av det store antallet gamle gruver og i mange tilfeller uklar eier
av forurensningen, har Miljødirektoratet valgt ut de av de nedlagte gruvene som har størst negativ
påvirkning på miljøet. For disse vil tiltak vurderes.
I regionen vil det gjøres tiltak ved Knaben gruve, finansiert over statsbudsjettet. Gruva er nedlagt,
men deponiet påvirker en rekke vannforekomster, primært Knabetjødn, Knabeåni og Kvina. Ved å
fjerne sedimenter av fin sand, vil man kunne forbedre gytebetingelsene for laks, og dette vil gjøres på
utvalgte steder nedover vassdraget. Tiltak om fjerning av sedimenter er spilt inn i Vannnett. Ettersom deponiet også påvirker noe med avrenning av metaller, er det usikkert om tiltaket vil
forbedre den øvrige tilstanden. Det er tidligere gjort tiltak for å begrense denne avrenningen, og det
kan bli behov for nye tiltak som gjelder sikring av deponiet. Dette er også spilt inn som tiltak i Vannnett.
Syredannende bergarter og sur avrenning:
Sur avrenning fra områder med syredannede bergarter vil kunne oppstå om massene ved utbygging
ikke håndteres forsvarlig. I forbindelse med utbyggingsprosjekter skal det alltid gjennomføres
kartlegging/registrering av skjæringer og fjell i dagen. Ved mistanke om syredannende bergarter må
det tas prøver. Ved funn skal det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av massene for å unngå
miljøskade og sur avrenning. Tiltaket/håndtering av massene er gjerne at de legges tørt i fylling og
dekkes til med tett dekke for at ikke vann eller luft kommer til. I tillegg utarbeides det et
miljøovervåkningsprogram for prøvetaking av overflatevann og fra resipienter i området.
Mineraler i Agder
Det er registrerte en rekke forekomster av byggeråstoff (grus, pukk og sand), andre mineralressurser
(malmer, industrimineraler og naturstein), gamle gruver og bergrettigheter i Agder vannregion.
Informasjon om uttak, bergrettigheter og gamle gruver er tilgjengelig i DMF (Direktoratet for
mineralforvaltning) sitt kartinnsyn.

7.3 Vurdering av måloppnåelse
Tiltak og opprydding i forurenset grunn og sjøbunn gir som regel stor positiv effekt. Dersom ikke
andre påvirkninger er styrende kan det forventes måloppnåelse i fjordvannforekomster hvor slike
tiltak gjennomføres, men måloppnåelsen kan likevel bli utsatt på grunn av forsinket effekt av
tiltakene, og fordi det skal gå noe tid før en tar etterundersøkelser.
Utfasing av miljøgifter er et pågående og løpende tiltak som stadig må oppdateres etter hvilke stoffer
som står på prioritetslisten. Det forventes å være et tiltak som ikke avsluttes, men som vil ha
måloppnåelse for enkelte stoffer over tid.
Generelt vil utslippsreduserende tiltak knyttet til industri og gruver gi redusert belastning til
vannforekomstene. Hvis grunnen til at miljømålet ikke nås er lite kompleks og skyldes få
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tilførselskilder, kan dette føre til måloppnåelse. I vannregionen er det imidlertid flere tilfeller som er
mer komplekse, der miljømålene ikke forventes å nås i løpet av planperioden

7.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Tabell 7-5 under viser hvilke positive virkninger gjennomføring av tiltak knyttet til miljøgifter vil
kunne ha for økosystem og samfunn. Den uthevede teksten angir særlig nyttige forbedringer ved
gjennomføring av tiltak.
Tabell 7-5 Oversikt over påvirkningsfaktorer, aktuelle tiltak og hvilken nytte en kan forvente ved gjennomføring
av tiltak knyttet til miljøgifter. Utheva tekst angir spesielt nyttige forbedringer ved gjennomføring av tiltak.
Påvirkningsfaktor
Aktuelle tiltak
Nytte for
Nytte økosystemtjenester
økosystemene
samfunnet
Organiske miljøgifter Opprydning forurenset sjøbunn
Uorganiske
miljøgifter

Fjerne miljøgifter fra
økosystemet:

Økt kvalitet på
tilgrensende areal

- Redusert
bioakkumulering
- Forbedret
reproduksjon
- Mindre direkte giftige
stoffer

Landvinning og nye areal
som kan bebygges

Opprydding forurenset grunn

Tungmetaller

Bedre forhold for
bunndyr og fisk
Bedre artsdiversitet

Økt økonomisk inntjening
for grunneier
Opprydding av skrot på
sjøbunnen

Lavere konsentrasjoner
for fremmede stoffer

Organiske miljøgifter Renseanlegg industri

Som over

Uorganiske
miljøgifter

Redusert algevekst

Økt kvalitet som
rekreasjonsområde
(naturopplevelse)

Bedre forhold for
bunndyr, fisk,
kreps og elvemusling

Bedre badevannskvalitet

Tungmetaller
Næringssalter og
organisk materiale

Bedre forhold for
sukkertare og ålegress

Bedre fritidsfiske
Redusere arealmessig
omfang av kostholdsråd
Bedre karbonbinding i
tareskogen

Tungmetaller
Uorganiske
miljøgifter

Kartlegging av syredannende
berggrunn

Bedre forhold for fisk,
bunndyr, elvemusling,
kreps m.fl.

Byggeteknikk med redusert
sprengning i syredannende
berggrunn

Bedre fritidsfiske
Mer livskraftige og
produktive økosystemer Beskyttelse av drikkevann

Renseanlegg
Kalking/silikatbehandling
Reetablering av bestand
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Lavere konsentrasjoner
for fremmede stoffer

8 Akvakultur
8.1 Tilstand og utfordringer
Akvakultur påvirker 84 vannforekomster i Agder vannregion, og er den fjerde minste driveren i
regionen, jf. figur 8-1.

Figur 8-1. Påvirkninger og påvirkningsgrad fra fiskeri og akvakultur samlet for innsjø, elv, kystvann og
grunnvann. Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad (lyserosa) og ukjent
grad (grå). Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020.

Påvirkning fra lakselus er den største påvirkningen fra akvakultur i vannregionen, etterfulgt av
påvirkning fra rømt fisk. For både påvirkning fra lakselus og rømt fisk er påvirkningsgraden satt til
liten. Akvakulturvirksomhet er vurdert til å ha vesentlig effekt til tilstanden til laksebestandene i
vassdrag der påvirkning fra lakselus og rømt fisk er oppgitt i Vann-nett til å ha middels eller stor
påvirkningsgrad. Det er ikke gjort en lignende vurdering for effekter på sjøørret. I Agder er det fem
lokaliteter for laks i sjøen i Flekkefjord kommune, tre lokaliteter i Farsund/Lyngdal kommuner og to
mindre lokaliteter i Lillesand kommune. Dette tilsier at påvirkning fra rømt fisk og lakselus er størst i
den vestre delen av vannregionen. Det er også to tillatelser til matfiskanlegg (ørret) i innsjø, i
henholdsvis Lundevann og Sirdalsvann.
Det er et begrenset antall tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, og den som vil drive
med akvakultur i Norge trenger tillatelse tildelt med hjemmel i akvakulturloven. Den gitte MTB
(maksimalt tillatt biomasse) bestemmer hvor mye levende fisk innehaveren av tillatelsen kan ha
stående i sjøen til enhver tid. I Agder er til sammen 32 695 tonn MTB matfisk av laks tillatt i sjø. Av
dette er 26 520 tonn MTB lokalisert i vannforekomstene rundt Hidra i Flekkefjord (Stolsfjorden og
Hidrasundet).
Akvakulturanlegg for fisk bidrar med høy tilførsel av næringsstoffer til området det ligger i, eller har
utslipp til. Økt næringstilførsel kan ha en påvirkning på lokal akvatisk flora og fauna, og kan også ha
en mulig påvirkning på vannforekomsten og havområdet/vassdraget som helhet. Alle lokaliteter for
akvakultur i sjø med produksjon av fisk etter akvakulturloven har krav om miljøovervåking, og tiltak
ved uakseptabel miljøtilstand. Fiskeridirektoratet fører tilsyn og følger opp dette. Det er ikke påvist
negative miljøkonsekvenser av eksisterende akvakultur i Agder vannregion.
Punktutslipp fra landbaserte oppdrettsanlegg er ikke registrert som en påvirkning i Agder. Det er per i
dag landbasert oppdrett av berggylt, rognkjeks, piggvar, skalldyr og tare, i tillegg til settefiskanlegg
for laks, ørret og røye. Utslipp fra landbaserte anlegg gir økt næringstilførsel i vassdrag og
kystvannforekomster. Ingen av anleggene er vurdert til å ha så store utslipp at de påvirker
miljøtilstanden i vannforekomsten. Større landbaserte anlegg er under planlegging, og påvirkning av
næringstilførsel i resipienten vil være en viktig vurdering i disse sakene.
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Fiskerivirksomhet
To vannforekomster har blitt definert med ukjent grad av påvirkning fra bunnberørende
fiskeredskap. I følge Fiskeridirektoratets sporingsdata er det ikke registrert fiskeriaktivitet på disse to
rekefeltene det siste året.

8.2 Tiltak innen akvakultur
Alle registrerte påvirkninger av lakselus og rømt fisk er i Agder blitt definert med liten grad av
påvirkning. Dette gjenspeiles også i Regjeringens «Trafikklyssystem for havbruksnæringen». Det er
relativt lite tradisjonell oppdrettsvirksomhet i Agder, og påvirkningen av rømt fisk og lakselus blir
derfor heller ikke så stor. Det er ikke foreslått noen tiltak mot denne påvirkningen i vannregionen.
Akvakultur er vurdert til å ha vesentlig effekt på tilstanden til laksebestandene i vassdrag der
påvirkning fra lakselus og rømt fisk er oppgitt i Vann-nett til å ha middels eller stor påvirkningsgrad.
Agder vannregion har generelt mindre påvirkning fra lakselus på vill sjøørret og laks enn mange
andre vannregioner i landet. Det vil være viktig å ha fokus på problemstillingen rundt lakselus slik at
denne tilstanden kan opprettholdes. Det bør legges til rette for anvendelse av ny teknologi og bruk
av lukkede oppdrettsanlegg i sjø for å minimere påvirkning fra lakselus til vill fisk.
To vannforekomster er registrert med påvirkningen «vannuttak eller overføring for fiskeoppdrett» det er per 23.10.20 ikke registrert tiltak. Vannuttaket skjer i forbindelse med settefiskanlegget i
Fjellsæ, Flekkefjord, og blir regulert av tillatelse til vannuttak, gitt av NVE.
Angående den registrerte påvirkningen fra bunnberørende fiskeredskap, bør kartlegging iverksettes
for å vurdere påvirkninger fra trålredskap i de områder hvor trålfelt går inn i vannforekomster som er
registrert med forurensede sediment.
Miljødirektoratet:
I lakseførende elver er bestandsstatus for atlantisk laks klassifisert i forhold til gytebestand, høstbart
overskudd, genetisk integritet og trusselnivå av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) for årene
2010-2014. Klassifiseringen er gjennomført etter to metoder. Flere av disse elvene og ville
laksebestandene oppnår ikke miljømålet om god økologisk tilstand. Vurderingen av VRL er utført for
årene 2010-2014. Noen vassdrag er klassifisert i tråd med kvalitetsnormen (Kgl. res. 2013) for ville
laksebestander med overgangsnøkkel, mens andre er vurdert som følge av en enklere
tilstandsvurdering.
Akvakulturvirksomhet er vurdert til å ha vesentlig effekt på tilstanden til laksebestandene i vassdrag
der påvirkning fra lakselus og rømt fisk er oppgitt i Vann-nett til å ha middels eller stor
påvirkningsgrad. Det er ikke gjort en lignende vurdering for effekter på sjøaure.

8.3 Vurdering av måloppnåelse
Det er ikke foreslått tiltak knyttet til påvirkning fra akvakultur eller fiskerivirksomhet. I løpet av neste
planperiode vil Agder fylkeskommune, gjennom sitt ansvar for akvakultur og marine næringer, ha en
nærmere gjennomgang av hvilke miljøpåvirkninger som kommer fra disse næringene i Agder
vannregion. Som en del av Agders fokus på kyst i neste planperiode ønsker vi en vurdering av samlet
påvirkning på kystvann, hvor også påvirkning fra akvakulturnæringen og andre marine og maritime
næringer tas med. Det vil inviteres til et samarbeid med ansvarlige sektormyndigheter.
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8.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Tabell 8-1 under viser hvilke positive virkninger gjennomføring av tiltak knytta til akvakultur vil kunne
ha for økosystem og samfunn. Særlige nyttige forbedringer ved gjennomføring av tiltak er uthevet.
Tabell 8-1: Oversikt over påvirkningsfaktorer, aktuelle tiltak og hvilken nytte en kan forvente ved gjennomføring
av tiltak knytta til akvakultur. Uthevet tekst anses som spesielt nyttige forbedringer ved gjennomføring av tiltak.

Påvirkningsfaktor

Aktuelle tiltak

Nytte for
økosystemene

Nytte
økosystemtjenester

Diffus avrenning og
(punkt) utslipp av:

Midlertidig reduksjon av
produksjon/biomasse

Bedre fritids- og
yrkesfiske

Organisk stoff og
næringssalter

Permanent reduksjon av
produksjon/biomasse

Forbedret
vannkvalitet
Redusert algevekst
Bedre forhold for
bunndyr og fisk
Bedre forhold for
arter og naturtyper for
eksempel koraller,
sukkertare og
svamper

Opphør i produksjon
Rensing av utslipp fra
landbaserte anlegg
Diffus avrenning og
(punkt) utslipp av:
Miljøgifter;
kjemikalier og
tungmetaller

Som over
Redusere utslipp fra
notimpregnering
Redusere utslipp fra
fiskefor

Økt kvalitet som
rekreasjonsområde

Redusert
Som over
bioakkumulering
Forbedret
reproduksjon av
marine organismer
Mindre direkte giftige
stoffer
Bedre forhold for
bunndyr og fisk

Diffus avrenning og
(punkt) utslipp av:
Legemidler

Redusere bruk og utslipp
av legemidler

Bedre forhold for
krepsdyr og en del
andre marine
organismer

Lakselus og
sykdommer som
smitter til villfisk

Kontroll av lusenivå
Tiltak mot lakselus:
avlusing, reduksjon eller
opphør i produksjon.
Vaksine,
legemiddelbehandling,
Fiskeregulering

Bedre forhold for vill Bedre lakse-, sjøørretlaksefisk (laks, sjøørret og sjørøyefiske.
og sjørøye)
Økt økonomisk
inntjening for
grunneiere i elvene og
for lokalsamfunn.
Økt kvalitet for
rekreasjon og turisme.
Ivaretakelse av viktige
kulturhistorisk verdier.

Genetisk effekt og
innslag av rømt
oppdrettsfisk i
vassdrag

Tiltak for å forhindre
rømming.
Overvåking og uttak av
rømt oppdrettsfisk.
Genbank
Reetablering
Fiskeregulering

Bevaring av
intakte/unike lokale
laksebestander.
Bedre naturlig
overlevelse.
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Som over

Som over

9 Fremmede arter
9.1 Tilstand og utfordringer
Introduserte arter og sykdommer utgjør den tredje største påvirkningen i Agder vannregion og her er
det registrert 341 påvirkninger i Agder jf. figur 9-1. To eller flere av de introduserte artene påvirker
ofte samme vannforekomst og totalt antall vannforekomster synligjøres derfor ikke i tabell under.
Introduksjon av nye arter medfører risiko for uønskede effekter på vannmiljø, ofte gjennom
fortrengning av stedegne arter, endring av habitat eller spredning av sjukdommer. Introduserte
fiskearter som vi ser mye av i region Agder, og særlig i kystregionen, er gjedde, sørv og ørekyt. Andre
arter er suter, regnlaue, karpe og sandkryper. Ørekyt er også registrert langt oppe i Otra- og
Kvinavassdragene.
Av karplanter har vi fremmede arter som kjempespringfrø og parkslirekne som kan invadere
kantsonen langs vassdrag. Parkslirekne kan endre strukturen og næringssammensetning i
jordsmonnet, og føre til at jordbunnen blir erosjonsutsatt, spesielt langs vassdrag. I tillegg er
utrydding oftest avhengig av kjemisk bekjemping, som er problematisk i nærheten av vann.
Vasspest er registrert i Otra og Molandsvann i Arendal, men arten synes å være «sovende». Vi har
også flere vassdrag som opplever problemvekst av krypsiv, selv om dette ikke er en introdusert art.
Krypsiv er en art som tilhører norsk natur, men som i nyere tid har begynt å påvirke dens miljø
negativt. Miljøet påvirkes negativt ved at arten har endret sitt utbredelsesmønster gjennom både økt
utbredelse og fortetning av populasjonen.
I tillegg påvirker stillehavsøsters flere av de store kystvannsforekomstene, særlig øst for Kristiansand
hvor arten ekspanderer kraftig.

Figur 9-1. Påvirkninger og påvirkningsgrad fra introduserte arter og sykdommer samlet for innsjø, elv,
kystvann og grunnvann. Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad
(lyserosa) og ukjent grad (grå). Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020.
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9.2 Tiltak mot fremmede arter
Det er foreslått 107 tiltak mot fremmede arter i vannregion Agder, se tabell 9-1. Det er foreslått 97
tiltak som går ut på informasjonstiltak. Videre to kartleggingstiltak, ett utryddelsestiltak, to tiltak som
hindrer spredning, fire bekjempelsestiltak mot krypsiv og ett bekjempelsestiltak mot fremmede eller
uønskede fiskearter. Ingen av tiltakene er kostnadsberegnet.
Tabell 9-1. Tiltak mot fremmede arter. Kilde: Vann-nett portal, 28. januar 2021.

Statsforvalteren
har utarbeidet handlingsplan mot fremmede arter i Agder. Planen er under revisjon. Alle artene over
er listet som arter som bør møtes med tiltak. I noen få tilfeller kan det være aktuelt å forsøke å fjerne
arten, gjennom rotenonbehandling, utfisking, eller plukking/mekanisk fjerning. Fremmede arter som
har etablert seg i vannforekomster er ofte vanskelige å utrydde, men slike tiltak kan være
hensiktsmessige i tidlig etableringsfase og for isolerte bestander der det er fare for spredning til nye
vannforekomster. De fleste tiltakene vil derfor ha som mål å begrense spredning av fremmede arter.
Her er informasjonsdeling svært viktig. I tillegg er det viktig å overvåke vannforekomstene for å
kunne sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt. Bruk av miljø-DNA for å identifisere arter virker å være en
lovende metode.
Miljødirektoratet
I forbindelse med regjeringens tiltaksplan Bekjempelse av fremmede skadelige organismer 20202025, skal det foretas en prioritering av fremmede skadelige organismer og tiltak mot disse (tiltak
15). Det skal også utarbeides et sett kriterier for prioritering av tiltak mot fremmede organismer i
vannforekomster, samt konkrete prioriteringer for hver av vannregionene (tiltak 26). Tiltaksplanen
legger også opp til økt satsing på bruk av miljø-DNA for kartlegging og overvåking av fremmede
organismer (tiltak 12), noe som er særlig aktuelt for fremmede organismer i vann.
Tiltaksplanen vil gi et verktøy for økt kartlegging og overvåking, og prioritering av tiltak mot
fremmede skadelige organismer. Disse tiltakene vil ikke blir synliggjort i tiltaksprogrammene nå, men
vil til dels settes i verk i gjennomføringsperioden og dels legge grunnlaget for ytterligere tiltak i
planperioden 2027-2033. Du kan lese mer om «Bekjempelse av fremmede skadelige organismer
2020-2025 her.
Miljødirektoratet har lagt mange laksebestander inn i levende og frossen genbank, for å unngå at
disse blir utryddet.
Miljødirektoratet utarbeidet i 2016 en handlingsplan for stillehavsøsters (Crassostrea gigas).
Stillehavsøsters er en fremmed art i Norge, og er i Fremmedartslista 2018 vurdert til å utgjøre svært
høy økologisk risiko. Inntil ganske nylig (2007) var arten knapt registrert i Norge. Sporadisk
kartlegging tyder nå på at arten har fått fotfeste i mange områder langs kysten i Sør-Norge, fra
Østfold til Vestland. Handlingsplanen for stillehavsøsters konkluderer med at artens enorme
reproduksjonspotensial tilsier at det ikke er realistisk å utrydde arten fullstendig fra norske farvann.
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Fordi arten kan medføre betydelige negative konsekvenser og tap av økosystemtjenester kan det
likevel være hensiktsmessig å gjennomføre målrettet innsats for å fjerne stillehavsøsters på
lokaliteter med høy verne- eller rekreasjonsverdi. I tillegg foreslås det at det fokuseres på å
forebygge spredning av stillehavsøsters til nye områder og redusere forekomst og konsekvenser av
eksisterende forekomster.

9.3 Vurdering av måloppnåelse
Når en fremmed art har etablert seg i et område er det svært utfordrende å fjerne den igjen, særlig
hvis den har spredt seg i større vassdrag og innsjøer. Det er ikke sannsynlig at miljømålene vil nås i
vassdrag med stor påvirkning fra introduserte arter.
Dersom utbredelsen er begrenset til mindre bekker og innsjøer, kan tiltak bidra til at miljømålet
tilknyttet fremmede arter og sykdommer kan nås.

9.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Tabell 9-2 gir en oversikt over hvilke positive virkninger gjennomføring av tiltak knytta til fremmede
arter vil kunne ha for økosystem og samfunn. Uthevet tekst angir spesielt nyttige forbedringer ved
gjennomføring av tiltak.
Tabell 9-2: Oversikt over påvirkningsfaktorer, aktuelle tiltak og hvilken nytte en kan forvente ved gjennomføring
av tiltak knyttet til fremmede arter. Uthevet tekst angir spesielt nyttige forbedringer ved gjennomføring av
tiltak.

Påvirkningsfaktor

Aktuelle tiltak

Nytte for
økosystemene

Nytte økosystemtjenester

Stillehavsøsters

Ryddeaksjoner

Bedre forhold for
stedegne arter

Økt kvalitet som
rekreasjonsområde
(forbedre badeforhold på
strender)

Fremmede
fiskearter (Gjedde,
Sørv, Ørekyt mm.)

Utfisking
Rotenonbehandling
Forskning
Informasjon

Bedre forhold for
stedegne arter

Bedre fiskeforhold

Økt kvalitet som
Spredningsbegrensende rekreasjonsområde
Større balanse i
økosystemet og økt
artsmangfold

10 Fritidsfiske
10.1 Tilstand og utfordringer
Levedyktige fiskebestander er et vesentlig kvalitetselement for friluftsliv og fiskeinteresser både i
sjøen og i innlandet. I kapitler som omtaler kraftpåvirkning og fremmede arter, fremgår at det er
mange utfordringer for fisken i vannregionen som kan medføre til at bestander blir redusert og
dermed blir ytterligere sårbare for overbeskatning. Fritidsfiske kan derfor utgjøre en negativ
påvirkning dersom arter overbeskattes. Gytebestandsmål er blant annet innført for sjøørret og laks
som et viktig nøkkelelement i reguleringen av elver der det er åpent for fiske av disse artene.
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10.2 Tiltak innen fritidsfiske
Det er ikke lagt inn tiltak i forbindelse med fritidsfiske for planperioden 2022-2027 i Agder
vannregion. Men det har blitt gjennomført og gjennomføres flere prosjekt som ikke kommer fram av
Vann-nett. Hovedformålet med disse prosjektene er å øke både omfang og størrelser av
fiskebestander, samt ivareta det biologiske mangfold med fokus på tilrettelegging for bærekraftig
fritidsfiske. På sikt bør også disse prosjektene og frivillig innsats legges inn i databasen Vann-nett.
Sjøørretprosjektet ble iverksatt for å innhente kunnskap og kartlegge potensielle sjøørretbekker.
Prosjektet var vellykket, og avdekket flere områder som må sikres mot utbygging (vei, bolig, og så
videre) til fordel for sjøørreten. Prosjektet ga inspirasjon til nok et sjøørretprosjekt, beskrevet under.
Sjøørretprosjekt Sørlandet er et tredelt prosjekt som tar for seg tiltak og tilrettelegging for
produksjon av sjøørret i elver og bekker. Med tilrettelegging og potensielt mer sjøørret ønsker man å
løfte fram Agder som et attraktivt turmål, slik at turismen øker. Den tredje delen av prosjektet er
rettet mot barn og unge. Skoler og skoleklasser blir oppfordret til å «adoptere» en bekk, der målet er
at de skal utføre tiltak i bekken for å tilrettelegge for sjøørret.
Det utføres også mange tiltak i laksevassdragene. Innsatsen fra offentlig sektor, næringsliv og
frivillige er stor. Utallige tiltak er utført og flere planlagt. Dessverre er ikke disse lagt inn i Vann-nett.
Agder vannregion har storørret flere steder. Storørret representerer unike økologiske og kulturelle
verdier som er viktige å bevare. Miljødirektoratet har utarbeidet «Forslag til strategi for bevaring og
utvikling av bestandene av storørret i 2020». Strategien kan leses her. Miljødirektoratets strategi
utpeker ikke noen kandidater til nasjonale storørretvassdrag i Agder vannregion, men Ogge, Vegår og
Selura er utpekt som lokaliteter med svært stor verdi grunnet storørretbestand. I tillegg er
Lundevatnet, Nisser og Fyresvatn lokaliteter som kan ha storørretbestander, men som mangler
dokumentasjon.
I tillegg til ovennevnte prosjekter, tiltak og strategier for å bevare stammer av laks, sjøørret og
storørret er det selvsagt også fokus på bevaring av innlandsørret og andre høstbare innlandsarter. I
flere innsjøer med tilhørende elver og bekker kan større beskatning være ønskelig, som
kultiveringstiltak for å bedre kondisjonsfaktoren til ørret. Dette bør løftes fram i neste planperiode.

Fiske i Sirdal – Foto: Frank Haugom
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11 Beskyttelse av drikkevann
11.1 Tilstand og utfordringer
Både overflatevann og grunnvann benyttes som drikkevannskilder. Renseanlegg for drikkevann og
vannforsyningssystemene varierer i størrelse fra å forsyne én bolig til alle boliger i større byer og
tettsteder. Drikkevannsforskriften gjelder for alle drikkevannsanlegg, uansett størrelse.
Vannforskriften krever at en oversikt skal finnes over råvannskilder som benyttes til
drikkevannsproduksjon, og at disse beskyttes mot forringelse. Det samme gjelder for nedbørfeltet til
disse vannforekomstene. Drikkevannskilder er definert som beskyttet område etter vannforskriften.
Det kan være utfordrende å ha tilstrekkelig oversikt over lokalisering og beskyttelse av
drikkevannskildene. I samarbeid med Mattilsynet har Miljødirektoratet bidratt til at kommunene
rapporterer inn drikkevannskildene i kommunen, slik at disse kan vises på kart i Vann-nett.
Det er rundt 40 vannforekomster i vannregionen hvor uttak av drikkevann er registrert som
påvirkning (Feil! Fant ikke referansekilden.).

11.2 Tiltak for å beskytte drikkevann
Det er foreslått tre tiltak for å beskytte drikkevann i Agder vannregion, se Feil! Fant ikke r
eferansekilden.11-2. Disse består av ett tiltak som gjelder arealbegrensning i nedbørfelt til
drikkevannskilder, og to tiltak som omfatter enkeltvedtak mot forurensende virksomheter og
aktiviteter. Ingen av tiltakene er kostnadsberegnet.
Tabell 11-2: Tiltak mot fremmede arter i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett portal – Vannstatistikk, 28. januar 2021.

Tiltak for å beskytte drikkevannskilder skal ifølge nasjonale føringer avklares gjennom regionale
vannforvaltningsplaner. Tiltak for å beskytte drikkevann skal ivaretas gjennom arealdelen til
kommuneplanen, hensynssoner og tilhørende planbestemmelser.
Det er kommunene som har myndighet til å gjennomføre tiltak for å beskytte drikkevannskildene.
Mattilsynet har ingen egne tiltak for å beskytte drikkevann. Mattilsynet fører tilsyn med vannverk og
passer på at disse følger regelverket. Mattilsynet gir også uttalelser til planer på alle nivå (regionale,
kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, kommunedelplaner og områdeplaner,
reguleringsplaner), til dispensasjonssøknader, utslippssøknader og andre søknader som påvirker
drikkevannskilder og -anlegg, og til søknader om vannuttak osv.
Mattilsynets mål er å bidra til å sikre at drikkevannshensyn blir godt nok belyst og ivaretatt i
planarbeidet. Mattilsynets rolle er å påvirke planarbeidet slik at vannforsyningen sikres og bedres.
Mattilsynet er pådriver for å registrere hensynssoner og bestemmelser som verner om drikkevann og
nedbørfelt. Dette omfatter eksisterende kilder, framtidige kilder og reservevannkilder.
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For vannmiljøet kan vannuttak til drikkevannsforsyning tørrlegge elve- og bekkeløp og dermed
redusere økologisk tilstand. Frivillig slipp av minstevannføring vil redusere påvirkning fra denne typen
inngrep

11.3 Vurdering av måloppnåelse
Alle tiltak som gjennomføres for å nå miljømålet om god økologisk og kjemisk tilstand etter
vannforskriften, bidrar også til at kravene til beskyttelse av drikkevann innfris. Andre tiltak som er
foreslått i vannforekomster som er drikkevannskilde er derfor viktige for beskyttelsen av
drikkevannet.

11.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Befolkningsvekst og klimaendringer med mer ekstremvær gir økt fare for forurensning av
drikkevannskildene. Beskyttelse av drikkevannskildene og sikker rensing av drikkevann vil bli stadig
viktigere for å unngå at drikkevannet forringes. Tiltak for å beskytte drikkevannskildene vil bidra til
bedre tilstand for vannmiljøet og livet i vann. God beskyttelse av drikkevannskildene vil for
samfunnet føre til mindre risiko for forurenset drikkevann, og lavere kostnader for å rense vannet.
Det er ikke utarbeidet egen tabell over virkninger for økosystem og samfunn med tanke på
beskyttelse av drikkevann.

Vannbæring – Foto K. Vegerstøl

71

12 Overvann
12.1 Tilstand og utfordringer
Overvann er avrenning av regnvann eller snø smeltevann som ikke infiltreres i ned i bakken, enten
fordi marka er mettet eller styrtregn fører til at vannet ikke rekker å infiltreres. Dette blir et problem
når det ikke finnes tilstrekkelig kapasitet i elvesystemer, grunnet blant annet bekkelukkinger
(underdimensjonerte rør) eller kloakksystemer hvor overskuddsvannet kan renne ut, men isteden
renner ukontrollert på overflaten gjennom bebygde område og veisystemer.
Områder med tett bebyggelse og infrastruktur er derfor betydelig utsatt for denne påvirkningen.
Skader og utfordringer fra overvann er stadig økende og hovedårsakene er:
 mer fortetting og bruk av mer natur
 økt nedbør og intensitet som følge av klimaendringer
 underdimensjonerte overvannstiltak og avløpsanlegg
Konsekvenser for vannmiljøet er blant annet at lukking reduserer selvrensingen og medfører større
forurensing. Overvannet kan være forusenset med miljøgifter, kloakk og mikroplast fra dekkslitasje.
Overvann og flomvann kan også gi forsøpling i vassdrag og kyst.
Lukking av elver og bekker reduserer også bekkens biologiske mangfold ved å ødelegge fiskens
gyteplasser, hindre fiskens vandring og å ødelegge leveområdene for planter og dyr for øvrig.
Ellers kan også overvann gi store skader på bygninger og infrastruktur i tettbebygde strøk og gi store
kostnader for samfunnet. Videre er det viktig å ha med seg at selv om antall vannforekomster og
områder er mindre enn andre påvirkninger er kompleksiteten knyttet til påvirkning fra overvann høy
og at det rundt disse «få»-vannforekomstene, er det mange innbyggerne som bor og bruker vannet,
fisker og bader. Det blir derfor stadig viktigere med en bærekraftig og fremtidsrettet
overvannshåndtering.

Figur 12-1 Påvirkninger og påvirkningsgrad fra byer og tettsteder samt transport og infrastruktur, samlet for
innsjø, elv og grunnvann. Forklaring på fargeskala: Stor grad (mørk lilla), middels grad (rosa), liten grad
(lyserosa) og ukjent grad (grå). Kilde: Vann-nett, 18. desember 2020
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Økt nedbør fører til at rennende vann trenger mer plass i landskapet. I byer og tettbebygde strøk vil
overvann/regnvann kunne være en utfordring ved store nedbørsmengder over kort tid. Lokal
overvannshåndtering og flomdempende tiltak er viktige for å holde vannet tilbake i terrenget.
Generelt er det et problem at regnvann renner inn i overvannssystemet, som noen ganger har
lekkasjer eller feilkoblinger til spillvann. Dette kan medføre at spillvannsanlegg blir overbelastet, og
det kan forekommer utslipp av spillvann.
Mange bekker og elver er opp igjennom tiden lagt i rør for å bygge hus og veier der elvene gikk. Ofte
er ikke de gamle rørene dimensjonert for store nedbørsmengder og vannet strømmer opp fra
kummer i gatene og gir flom og overvannssituasjoner.

12.2 Overvannstiltak
Det er foreslått til sammen ni tiltak i forbindelse med overvann i Agder vannregion. Foreløpig er
estimerte investeringskostnader på 4 millioner kroner lagt inn. Det er ikke estimert kostnader for
drift. I alt åtte tiltak omhandler infiltrasjon av overvann, mens ett tiltak omhandler naturbaserte
tilpasninger til flom.
Tabell 12-1. Overvannstiltak i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 28. januar 2021.

Kommunene har myndighet til å fatte vedtak om tiltak innen overvannshåndtering. Minst mulig
overvann bør gå inn i avløpsrør. Dette gjøres ved å håndtere overvannet på overflaten gjennom
håndtering basert på fordamping, infiltrasjon og fordrøyning av overvannet. Dette får man ved å ta i
bruk grønne flater og tak, åpne dammer og vannveier, trygge flomveier med utslipp til resipient,
regnbed og andre blågrønne løsninger
Det blir enda viktigere å jobbe forebyggende og ta vare på kantvegetasjon, våtmarksområder, åpne
bekker og sideelver, og å redusere bruken av harde overflater (asfalt, stein, m.m.) i utsatte områder.
Gjenåpning og bevaring av bekker anses som svært effektive tiltak mot flom og overvann og som god
tilpasning til endret klima. Gjenåpning av bekker og blågrønne løsninger i urbane
områder/tettbebygde strøk vil også bidra til å skape friskere vannmiljøer, gi økt mulighet for
friluftsliv, naturopplevelser og med dette bedre folkehelse. Med dette blir også vannet en ressurs i
landskapet og vassdragets naturlige bufferevne gjenvinnes.
Våtmarksområder og myrer er unike økosystemer knyttet til vannmiljøene og er også naturlige
fordrøyingssystemer som gir naturlig flomdemping ved mye nedbør. Dette er naturtyper som kan
regnes som irreversibel ved inngrep og nedbygging, alternativt svært vanskelig og kostbart å
restaurere. Nedbygging av myrere anbefales ikke og i en kost/nytte vurdering, hvor man i
regnskapet inkluderer økt fare for flom situasjoner og skader på bygninger og infrastruktur kan det
tenkes som sannsynlig at samfunnsnytten ved å bevare myr i det lange løp er svært
kostnadseffektivt.
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Det fremheves som spesielt viktig at man forankrer prinsipper om lokal overvannshåndtering i
overordnede kommunale planer, slik som kommuneplanens arealbestemmelser. Det er med slike
tiltak viktig å komme tidlig inn i planprosessene, med både kunnskap og forslag til løsninger. Dersom
det ved mangelfull inkludering i planverk på et senere tidspunkt viser seg at en må inn, kan allerede
skader ha skjedd. Selve tiltaket kan også bli vanskeligere å gjennomføre av økonomiske årsaker.
NVE arbeider med en veileder om overvann for kommuner som vil bli tilgjengelig på NVEs nettsider
når den er ferdig.
Tiltak mot overvannshåndtering på Agder dreier seg i noen tilfeller om spesifikt å åpne rørlagte
bekker der det er arealmessig mulig, og slik skape et mer opprinnelig vannløp. Slike vannløp har en
større evne til å assimilere vannmengder under regn- og flomepisoder, som man kan forvente blir
hyppigere og større på grunn av klimaendringer. Det har også andre positive miljøvirkninger, både
som kvalitetselement i tett bebyggelse og rent biologisk. Trolig vil det bli flere slike tiltak i kommende
planperioder. Tiltak som infiltrering av overvann kan dimensjoneres fra større bebygde arealer og
helt ned til den enkelte husstand.

12.3 Vurdering av måloppnåelse
Mange vannforekomster med påvirkning fra overvann mangler tiltak. Flere sektormyndigheter har
planlagt tiltak, men disse er ikke registrert i Vann-nett. Dette vil følges opp i det videre arbeidet.
Samlet vil alle tiltak som er planlagt gjennomført i planperioden bidra til å bedre miljøtilstanden, men
det antas at det ikke vil være nok til at miljøtilstanden oppnås. Andre påvirkningsfaktorer vil kunne
være medvirkende til om miljømålet nås eller ikke.

12.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Tiltak for å håndtere overvann gir spennende muligheter for å utnytte klimautfordringene positivt til
rekreasjon og opplevelser, og gjøre byer og tettsteder til gode og attraktive bomiljø. Samtidig bidrar
slike tiltak til å redusere skader på bygninger og infrastruktur, samt erosjonsproblemer ved kraftig
regn. Det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig grøntareal for lokal håndtering av vann i byer og
tettsteder. Med gjennomtenkte, vellykkede løsninger for håndtering av overvann i terreng, reduseres
belastning på teknisk infrastruktur. I tillegg styrkes mulighetene for vegetasjon og beplantning i b for
biologisk mangfold blir lagt (blågrønn faktor).

13 Krypsiv
13.1 Tilstand og utfordringer
Alle vassdrag og enkelte innsjøer i Agder har areal som er bevokst med krypsiv. Der hvor mengden
krypsiv blir et problem for båtliv, fiske eller kraftproduksjon i en så stor grad at det utløser ønske om
tiltak, har lokale aktører mulighet til å søke om tillatelse og midler for å fjerne større eller mindre
mengder. Krypsivprosjektet på Sørlandet koordinerer søknader og finansiering, med støtte fra
statlige bevilgninger og bidrag fra kommuner og kraftselskap. Krypsivfondet i Otra, som ble opprettet
med midler fra kraftselskapene i regionen, behandler søknader og bidrar til finansiering av mottiltak
og forskning.
Utfordringer ved problemvekst av krypsiv er først og fremst knyttet til fritidsaktiviteter, all den tid det
fremdeles er uklart hvilken innvirkning krypsiv har på bestander av fisk. I tråd med Klima- og
miljødepartementets føringer for overføring, brukes om lag 50 % av tildelt beløp på forskning og
utvikling, hovedsakelig for å finne årsaker til problemvekst, effekt av tiltak og virkningen av krypsiv på
livet i vann.
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13.2 Tiltak mot krypsiv
Tiltak for å bekjempe problemvekst av krypsivgjennomføres i vassdragene Sira, Kvina, Mandalselva,
Otra og - siden 2020 - innsjøen Selura i Flekkefjord kommune.
Tiltakene består hovedsakelig av klipping og harving, med oppsamling og deponering av masser på
land i tråd med tillatelse.
Langsiktige tiltak går ut på å forske på årsakene til, og konsekvensene av massevekst av krypsiv, samt
effekten av tiltak.

13.3 Vurdering av måloppnåelse
Krypsiv er et problem vi må leve med. Så lenge det foregår menneskelig påvirkning i våre vassdrag,
og det er ønske om å drive menneskelig aktivitet, vil rydding og fjerning være nødvendig. Rydding har
påviselig god effekt i den grad ønsket aktivitet kan (gjen-)opptas, men krever gjentakelser på
regelmessig basis.

13.4 Positive virkninger for økosystem og samfunn
Det er fremdeles uavklart om massevekst av krypsiv totalt sett er positivt eller negativt for økosystem
i vann. Forskning kan tyde på at tett vekst av krypsiv kan skape problemer for gyting av laks, men små
og moderate mengder krypsiv kan være positivt for ungfisk. Dette både ved at krypsivet gir skjul, og
fordi mengden vanninsekter, som er viktig mat for fisken, ofte er stor i områder med krypsiv.
Fjerning av krypsiv fører til økt mulighet til å drive fritidsaktiviteter som fiske, bading og båtliv i
vassdrag og innsjø. Tiltak knyttet til fjerning av krypsiv har altså først og fremst positiv
samfunnsmessig effekt.

14 Klimaendringer og klimatilpasning
14.1 Klimaendringer
I Klimaprofilen for Agder, utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter, fremheves det at klimaendringene
særlig vil føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann,
havnivåstigning og stormflo og endringer i flomforhold, flomstørrelser og skred (Klimaprofil Agder).
Følgende kan forventes:
 Nedbør og flom i form av at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og
hyppighet, og også fører til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer.
 Stormflo ved at stormflonivået øker som følge av havnivåstigningen.
 Skred gjennom at faren for jord-, flom- og sørpeskred øker. Med varmere og våtere klima vil
det oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred i skredutsatte områder
øker dermed, samtidig som at faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge av
kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke
forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.
Klimaendringer kan påvirke ferskvannsøkosystemer direkte, indirekte og sekundært:
 Direkte via organismers respons til endret temperatur, vannføring, m.m.
 Indirekte via endringer i nedbørfeltet som gir endret tilførsler av næringssalter, forsuring,
avrenning, m.m. Disse har i sin tur effekter på organismer.
 Sekundært ved at direkte eller indirekte påvirkning på en eller flere arter fører til videre
endringer i andre organismer eller prosesser.
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14.2 Klimatilpasning
Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg, og iverksette tiltak for på
den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte muligheten endringene
kan innebære.
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å møte klimaendringer,
gjennom å sikre at sektormyndigheter, kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser risiko,
sårbarhet og ulemper. Et livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan
medvirke til samfunnets tilpasning. Klimaprofilene er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for
vannforvaltningsplanen og angir blant annet dimensjonerende nedbør og klimapåslag som viktig
verktøy knyttet til klimatilpasning. I klimaprofilen for Agder anbefales det tre klimapåslag:
Klimapåslag for kraftig nedbør, klimapåslag for flom og klimapåslag for stormflo. Klimapåslaget angir
hvor mye dagens dimensjonerende verdi (altså en ekstremverdi, som for eksempel 200-årsverdien)
bør økes for å ta høyde for fremtidige klimaendringer. Klimapåslaget gjelder kun tiltak med forventet
lang levetid (for eksempel vei, jernbane, demninger og avløpsnett), mens tiltak med kort levetid (1020 år) kan bruke dagens dimensjonerende verdi uten klimapåslag. Statlige planretningslinjer for
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning angir at det er de høye alternativene fra nasjonale
klimaframskrivninger som legges til grunn når konsekvensene av klimavurderingene vurderes.
Klimaprofilene skal i denne sammenheng brukes som både veilledene mal og som viktig
kunnskapsgrunnlag i denne vurderingen.
Sett i sammenheng med tiltaksprogrammet for Agder vannregion innebærer dette at klimaendringer
er lagt til grunn for sektormyndighetene sine tiltaksplaner, og at tiltak som planlegges gjennomført er
robuste i forhold til endret klima.
Sektormyndighetene har foreslått tiltak for å nå miljømålene innen sine ansvarsområder. Når
tiltakene skal planlegges og gjennomføres skal det tas høyde for klimaendringer. Tiltakene for å
beskytte, forbedre og restaurere vannmiljøet skal gjennomføres slik at de er så robuste som mulig for
å tilpasses et endret klima. Følgende vurderinger må gjøres:






Ta høyde for sannsynlige eller mulige klimaendringer. Dette er særlig viktig for tiltak som har
lang levetid og/eller høy kostnad
Tiltak som er robuste overfor ulike/usikre klimaforhold velges først
Tiltak som gir lavest utslipp av klimagasser
Det må vurderes om tiltaket vil fungere under fremtidig klima
Det må vurderes om tiltaket har negative klimavirkninger.

Hensynet til klimaendringer er innarbeidet i forvaltningsområder som flom- og skredfare i
arealplaner, økonomiske tilskuddsordninger, nye vannkraftutbygginger og vassdragsinngrep, og
miljøforbedrende/avbøtende tiltak. Et viktig prinsipp er at tiltak bør være robuste nok til å fungere
etter hensikten selv om klimautviklingen blir noe annerledes enn forutsett.
Økosystemer og arealer som er gunstige for klimatilpasning, som våtmarker, elvebredder og skog er
viktige biotoper. Ved nye fysiske inngrep er det viktig å vurdere naturbaserte løsninger som tar
hensyn til de naturlige forholdene på stedet. Klimatilpasning kan i noen tilfeller bidra til
måloppnåelse på flere områder.
En konsekvens av klimaendringer er at fremmede arter etablerer seg på nye areal, og tilpasser seg.
Fremmede arter som er til ulempe for mennesker og natur medfører behov for tilpasning for
eksisterende arter, også for mennesket.
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Overvann
Skader og utfordringer fra overvann er stadig økende og en av hovedårsakene er økt nedbør og
intensitet som følge av klimaendringer. Underdimensjonerte overvannstiltak og avløpsanlegg, samt
stadig mer nedbygging av natur og våtmarksområder forsterker effektene av skadene klimaendringer
påfører vannmiljøet, bygninger og infrastruktur betydelig. Spesielt i tettbebygde strøk og byer i
vannregionen vil dette komme bli en stadig økende utfordring som vil kunne gi store kostnader for
samfunnet. Både avbøtende og forebyggende tiltak er viktig å prioritere, samt opptre aktsom i
forbindelse med nedbygging av natur hvor blant annet er det viktig med bevaring av
våtmarksystemer og elver som kan bidra som naturlige flomtiltak.
Vann og avløp
Når nedbør øker i hyppighet og intensitet, gir økt andel tette flater økt avrenning. Dette kan medføre
økt erosjon/ utvasking, som kan gi økt forurensing. Avhengig av type avløpsanlegg (felles/separatsystem) samt anleggets alder og tilstand, kan økt nedbør gi større fare for lekkasje og
forurensing, blant annet fra rørsystem og pumpestasjoner knyttet til kommunale renseanlegg. Særlig
eldre system er ikke alltid rustet til å håndtere økt mengde nedbør og Norge har spesielt utfordringer
knyttet til gamle vannledninger og kloakkavløp. Dette må derfor Norge jobbe med for å sikre en
bærekraftig vannforvaltning i tråd med bærekraftsmål 6 om rent vann. Flere avløpsanlegg i Agder er
allerede i dag underdimensjonerte i forhold til den mengden kommunalt avløpsvann de mottar. Økte
nedbørsmengder som følge av klimaendringer vil medføre flere episoder med redusert renseeffekt
ved avløpsanleggene og flere overløpshendelser med utslipp av urenset avløpsvann.
Dette legger viktige premisser for valg av tiltak i vann- og avløpssektoren.
Landbruk
Økt nedbør gir større erosjonsfare, med mer utvasking av organisk materiale i vassdrag, økt
avrenning fra oppdyrka mark og forsterket fare for eutrofiering. Truede arter kan bli mer sårbare av
økt fragmentering som følge av flere vannveier, og mer vann kan bidra til økt vandring av fremmede
arter.
Klimaendringer kan også medføre flere langvarige tørkeperioder der jorden blir veldig porøs av den
langvarige tørken, noe som gir økt fare for ras og utvasking av jordsmonn. Tørkeperioder kan ha stor
innvirkning på økosystemene i vann og økosystemer knyttet til vann. Som eksempel kan nevnes at
mange insekter er knyttet til vann - til myrer, bekker eller dammer. Tørke vil kunne ramme insekter i
stor grad, noe som igjen vil ramme dyr og fugler som er avhengig av insekter. Også fisk vil rammes
direkte av tørre bekker og små elver.
Aktuelle tiltak kan være bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som
våtmarker, naturlige bekker og utvidet kantsone ved vassdrag i dyrket mark). Dette er tiltak som
vurderes i tiltaksprogrammet. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor
naturbaserte løsninger er valgt bort.
NVE
NVE har oppdatert kunnskap om konsekvenser av forventede klimaendringer og klimatilpasning av
tiltak. Hensynet til klimaendringer er innarbeidet i forvaltningsområder slik som ved flom- og
skredfare i arealplaner, økonomiske tilskuddsordninger, nye vannkraftutbygginger og
vassdragsinngrep, og miljøforbedrende/avbøtende tiltak.
NVE legger vekt på å ivareta økosystem og areal som er gunstige for klimatilpasning, slik som
våtmarker, elvebredder og skog. Ved nye utbygginger vurderes naturbaserte løsninger som tar
hensyn til de naturlige forholdene på stedet. Klimatilpasning kan i noen tilfeller bidra til
måloppnåelse på flere områder, og slike vinn-vinn tiltak bør prioriteres.
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Bro ved Fosselandsheia – Foto: Geir Vikøren

15 Forskning og kunnskap
Målrettet undersøkelse er et viktig grunnlag for at forvaltningen skal kunne drive kunnskapsbasert
forvaltning av vann og vassdrag. Overvåking av vannforekomstene gir data som er nødvendige for å
klassifisere miljøtilstanden i vannet. Best mulig kunnskapsgrunnlag er viktig for å kunne sette inn
riktige og målrettete tiltak der det er nødvendig for å tette gapet mellom tilstand og miljømål i
vannforekomsten.
Det er foreslått 466 tiltak innen forskning og kunnskap, hvor de fleste gjelder forbedring av
kunnskapsgrunnlaget. De resterende fordeler seg på informasjon, kompetansebygging og
forskningsmessige undersøkelser. Foreløpig kostnadsoverslag er ca. 11,8 millioner kroner, se tabell
14-1. Tiltakene fordeler seg mellom 389 grunnleggende og 78 supplerende tiltak
Tabell 15-1. Tiltak innen forskning og kunnskap i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 28. januar 2021.

NVE
Ved revisjon av vilkår for vannkraftkonsesjoner bidrar saksbehandlingsprosessen i NVE til
oppsummering av kunnskap om forholdene i vassdraget og påvirkningen fra vannkraftregulering.
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Prosessen belyser behov for nye tiltak, ut ifra erfarte skader og ulemper og i noen tilfeller gjennom
nye undersøkelser.
NVE koordinerer og gjennomfører en rekke forskning og utvikling (FoU) prosjekter tilknyttet ulike
tema relatert til miljø, flomsikring og vannkraft. Mer om NVEs aktuelle FoU prosjekter her og her.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet bestiller årlig kunnskapsstøtte, utredninger og forvaltningsråd fra
Havforskningsinstituttet. Videre angis ved behov nærmere bestillinger om ulike tema til
Havforskningsinstituttet samt andre forskningsinstitusjoner
Miljødirektoratet
Miljøforvaltningens (Miljødirektoratet og Statsforvalternes) sektormyndighet for
naturforvaltningsvilkårene har en sentral rolle i forvaltningen av regulerte vassdrag med tanke på å
kunne pålegge undersøkelser og miljøforbedrende tiltak. Kunnskap ervervet gjennom målrettede
undersøkelser har vært et viktig grunnlag for kunnskapsbasert forvaltning i enkeltvassdrag av
miljøforvaltningen. Denne kunnskapen vil også bli sentral i de mange revisjonssakene som kommer.

16 Andre tiltak
Det er foreslått 19 tiltak i kategorien «andre tiltak». Kun ett av disse, et tiltak mot plastforsøpling, er
kostnadsberegnet, med en driftskostnad på kroner 50 000,-, se tabell 15-1. De øvrige 18 foreslåtte
tiltakene er tiltak som går ut på tilsyn og oppfølging.
Tabell 16-1. Tiltak innen forskning og kunnskap i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett, 28. januar 2021.

16.1 Plastforsøpling
Plastforsøpling er et komplekst problem for samfunn og miljø, og forsøpling er ett av de prioriterte
områdene i vannforvaltningsplanen.
EUs direktiv om plastprodukter (EU 2019/904) adresserer de største kildene til marin forsøpling;
forbrukeravfall og avfall fra fiskeri- og akvakulturnæringen. Miljødirektoratet jobber med
gjennomføringen av dette direktivet, og deler av direktivet er også implementert i norsk regelverk.
Plastforurensning i vannregion Agder forekommer i stor grad både langs kysten og i vassdrag.
Plastforurensning i vannmiljøet finnes i alle størrelser helt fra store dumpede plastbåter til mikroplast
fra tekstilvask i hjemmene. Noen kjente bidragsytere er gummigranulat fra kunstgressbaner, avslitt
gummi fra bildekk på vei, akuttutslipp av biofilmbærere, avblåst plast fra høyballer, forsøpling i og
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langs vassdrag og kyst, spøkelsesfiskeutstyr (teiner o.l.), sprengstein med plastlunte-rester, dumping
av plastbåter og plastutslipp fra båt- og husmaling.
Det totale omfanget av plastforsøpling i Agder er ikke kartlagt, men SALT har i prosjektet Rydd Norge
Agder (SALT Rapport 1058) gjort et estimat om mengden søppel i 10 utvalgte områder som skal
ryddes i første omgang. Søppeltettheten viser seg å være like høy i Agder som i Nordland og Troms
og Finnmark, men størrelsen på søppelbitene er betraktelig mindre i Agder enn i Nord-Norge. Dette
gjør det mer tidkrevende å rydde i Agder, samtidig som små plastbiter gir vel så stor skade da de
lettere kan bli spist av fugl og sjødyr.

16.1.1 Tiltak mot plastforsøpling
Det er foreslått kun ett tiltak mot plastforsøpling i Vann-nett, men det betyr ikke at det ikke pågår
mange tiltak og ryddeaksjoner mot marin forsøpling i Agder. Et utvalg at tiltakene nevnes her, og
vannregionmyndigheten vil i samarbeid med aktuelle sektormyndigheter, kommuner og frivillige lag
og foreninger jobbe for å lage en felles strategi for arbeidet mot marin forsøpling i neste planperiode.
Dette vil også være et viktig moment i Agder vannregion sin satsing på kyst i planperioden.
Omfattende årlige opprydningsaksjoner, f.eks. strandryddedager, bunnrydding, kystlotteri, «adopter
en strand» og andre aksjoner


Ryddenorge.no sin portal har registrert 1 555 store og små ryddeaksjoner siden
forrige vannforvaltningsplan ble vedtatt i 2016. Men det antas at det er enda flere
ettersom mange utførte aksjoner ikke er registrert i ryddnorge.no.



Flere av aksjonene har fått tilskudd fra Miljødirektoratet, Handelens Miljøfond og
Agder fylkeskommune.

2. Opprydningsaksjoner etter akutte utslipp av biofilmblærer og pellets fra avløpsanlegg og
skip.
3. Informasjonsdeling


Samarbeid med Senter for oljevern og maritimt miljø (SOMM) om håndtering og
gode ryddeløsninger for plast.



Jevnlige statlige, regionale og kommunale fora om utfordringer og håndtering av
plast. Blant annet har Agder fylkeskommune og Statsforvalteren årlig (med unntak av
Covid året) arrangert seminar rettet mot kommuner, bedrifter, lag og frivillige for å
dele informasjon og motivere til videre arbeid.



Informering om- og utdeling av faktaarket til Miljødirektoratet (M-992 2018) til
industrivirksomheter.



Informasjon om vrakpant-ordningen for kasserte plastbåter (som kom i 2017).



Informasjon til gårdsbruk om plassering av høyballer mtp. flom og spredning av plast.



Kommunale handlingsplaner for å bli mest mulig plastfri, med konkurranser
(Plastutfordringen 2019), kunstprosjekter og oppfordringer til innbyggere f.eks. via
skoler og barnehager.

4. Sektormyndigheter har satt krav til plasthåndtering/opprydding i saksoppfølging av relevante
saker f.eks. ved forsøpling, sprenging eller akuttutslipp.
5. Rydd Norge Agder er et prosjekt som ledes av SALT i Agder, og som bekostes av Handelens
Miljøfond. Prosjektet har prioritert 10 områder, som dekker 51 % av lengden på ytre kyst i
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Agder. Det er i prosjektet estimert at det ligger ca. 29 tonn marint søppel i de 10 områdene
som skal ryddes.
6. Håndtering av forsøpling, vaskevann og bunnstoffrester i småbåthavner.
Vannregionmyndigheten har gitt støtte til et prosjekt i Mandal som skal installere
vaskemaskin som samler opp vaskevann fra småbåter i en småbåthavn. Det er mange
småbåthavner i Agder, og vannregionmyndigheten ønsker å ha fokus på håndtering av avfall
fra småbåthavner i neste planperiode.
7. Innsamling av eierløst avfall som fiskere får i redskapen ved utøvelse av fiske. Agder
fylkeskommune har igangsatt et prosjekt for oppsamling av eierløst avfall som leveres inn til
fiskemottakene fra fiskebåter, slik at dette blir kostnadsfritt for fiskerne og fiskemottakene.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet arbeider aktivt med forebygging for å redusere marin forsøpling fra
fiskeriaktivitet, samt opprydding av tapte og gjenstående fiskeredskaper på havbunnen. Direktoratet
arbeider også med å forebygge og redusere marin forsøpling fra havbrukssektoren, og har utarbeidet
en handlingsplan mot marin forsøpling. Marin forsøpling, særlig plast i havet, er en trussel mot alt
dyreliv i havet. Vi har etter hvert fått mange eksempler på hvordan plast kan forårsake lidelse og død
hos fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Videre kan tapte fiskeredskap bli liggende på bunnen og drive såkalt
spøkelsesfiske i årevis. Spøkelsesfiskeforårsaker uetisk død og beskatning av bestanden på fisk,
krabbe og hummer. Både fiskeri- og akvakulturlovgivingen innebærer plikter og krav av forbyggende
og avbøtende art. For eksempel er det etter havressursloven plikt til sokning og rapportering ved tap
av redskap, og forbud mot å etterlate gjenstander i sjøen. Etter akvakulturloven er det også plikt om
miljømessig forsvarlig etablering, drift og avvikling, samt oppryddings- og gjenfangstplikt.

17 Vannbruk og vannprising
For å nå miljømålene spiller økonomiske virkemidler en viktig rolle. Tanken med vannprising er å gi
brukerne av vann - både de som tar ut vann og de som forurenser vannet - en pådriver for å bruke
vannet effektivt ved at de må betale for de miljøulemper som egen påvirkning skaper. Økonomiske
virkemidler (avgifter eller tilskudd) brukes i dag til en viss grad i norsk vannforvaltning, hovedsakelig
ved gjennomføringen av "forurenser betaler – prinsippet", og ved betaling for vann- og
avløpstjenester. Vannbruksavgifter er ikke gjennomført i Norge.
Nøkkeltiltak 9: Vannprising – 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, altså 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%.
Mottaker betaler kun de finansielle kostnadene som kommunen har ved å rense og bringe fram
drikkevann, og for transportering og rensing av avløpsvann, ikke for ressurs- og miljøkostnader
knyttet til uttapping av drikkevann eller restutslipp. En rekke av de store avløpsanleggene
Statsforvalteren har myndighet for, blir også pålagt overvåking av resipient/vannforekomst, og
mange kommuner bidrar til overvåkning via avløpsavgiftene.
Nøkkeltiltak 10: Vannprising – kostnadsdekning av vanntjenester fra industri
Tiltakshaver/virksomheten selv betaler for nødvendige miljøtiltak og overvåking av egne utslipp.
Omtrent 100 av de største industribedriftene Miljødirektoratet gir tillatelse til, har samtidig krav om
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miljøovervåking. Kravet om miljøtiltak og overvåking gis med hjemmel i forurensningsforskriften (se
link over). Noen av bedriftene Statsforvalteren har myndighet for, har også krav om overvåking av
resipient/vannforekomst. Det er ikke innført vannprising (utslippsavgift) som inkluderer ressurs- og
miljøkostnader knyttet til uttapping av vann til bruk i industri eller utslipp fra industri.
Nøkkeltiltak 11: Vannprising – kostnadsdekning av vanntjenester fra jordbruk
For plantevernmidler til profesjonell bruk, beregnes 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, blant annet i form av avbøtende tiltak. Jordbruksavtalen mellom Staten og
bondelagene er en del av bondens "lønnsoppgjør". Om lag 40 % av midlene tilknyttet regionalt
miljøprogram (RMP) samt kommunale miljømidler (SMIL) brukes på tiltak for å redusere
miljøbelastning fra jordbruket på vannmiljø, hovedsakelig for å begrense avrenning av næringssalter
og partikler. Den delen av jordbruksavtalen som brukes til avbøtende vannmiljøtiltak, er bøndenes
kollektive oppfølging av prinsippet om at forurenser betaler. Norge har ikke innført avgifter som
inkluderer ressurs- og miljøkostnader knyttet til uttapping av vann, eller tilførsler av næringssalter og
partikler innen jordbruket.

18 Behov for virkemidler
Her gjengis behov for ulike virkemidler som er meldt inn av sektormyndighetene.
Miljødirektoratet
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 fra å gjennomføre kunnskapsbasert forvaltning med målrettede tiltak,
Disse bør derfor oppdateres med moderne naturforvaltningsvilkår i kommende plan.
NVE
Mener de besitter de nødvendige virkemidler for å nå miljømålene.
Statsforvalteren
Det er behov for en forskrift som innfører naturforvaltningsvilkår i alle vannkraftutbygginger. Videre
er det behov for virkemidler for å sikre gjennomføring av tiltak knyttet til flere andre typer fysiske
inngrep i vassdrag, for eksempel flomsikringsanlegg.
Det er behov for en forskrift med basiskrav som regulerer boring av brønner.
Ny gjødselvareforskrift må utarbeides, med relevante krav som lar seg håndheve og kontrollere.
Forskriften må blir tydeligere og enklere å følge opp, spesielt med tanke på utedrift. En ny
gjødselvareforskrift bør sikre bedre etterlevelse av de krav som er satt, og bedre kontroll for
myndighetene.
Nasjonale føringer for oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene lover ny hjemmel for
Statsforvalteren til å stille miljøkrav i særlig utsatte områder. Denne hjemmelen etterlyses.
Det er behov for en ordning der kommuner og vannområder kan søke om midler for å drive målrettet
kartlegging og veiledning i områder med stor påvirkning fra jordbruksdrift. Dette må gjennomføres
på prosjektbasis.
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Gjennomgående ser vi at det er store utfordringer innenfor avløpssektoren, og at kommunene ofte
har begrensede ressurser til nødvendige tiltak. En økonomisk støtteordning til tiltak på avløpssida i
kommunene vil være et viktig virkemiddel. Tap av kantvegetasjon fører til økt avrenning og er en
utfordring flere steder, men det er begrensede virkemidler til å pålegge reetablering av
kantvegetasjon.
Det er viktig at kalkingsmidlene over statsbudsjettet opprettholdes og gjerne økes. Kutt i
kalkingsmidler i 2021 vil gå utover antall forekomster som kan kalkes i Agder. Særlig innsjøkalking vil
bli redusert. En kartløsning eller annen felles innmeldingsfunksjon for det som skjer av
skjellsandkalking i kommunene, vil være svært nyttig.
Sulfid er en utfordring i deler av Agder. Veileder er utarbeidet, men det er fortsatt behov for
oppfølging og opplæring, særlig i forbindelse med planarbeid i kommunene. Dette kan gjerne
inkluderes spesifikt som en del av plan- og bygningsregelverket.

Agder vannregion ønsker å takke for
samarbeidet til alle som har deltatt og
medvirket til vannforvaltingsarbeidet i
planperioden som har vært, for deltakelse
og medvirkning til prosessen med rullering
av vannforvaltningsplanen med
tiltaksprogram og vi ser frem fortsatt godt
samarbeid. Ønsker med dette alle vel inn
ny planperiode og fortsatt godt
vannforvaltningsarbeid

Snart vinter elven ved foten av Solomfjell
Foto: Tanja Øverland
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Kilder
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Forurensning/Vann
https://nibio.brage.unit.no/nibioxmlui/bitstream/handle/11250/2579811/NIBIO_RAPPORT_2018_4_144.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
Planprogram i Agder vannregion:
file:///C:/Users/Anita/Downloads/Agder%20planprogram%202022%20-%202027.pdf
Hovedutfordringer i Agder vannregion:
file:///C:/Users/Anita/Downloads/Hovedutfordringer%20Agder%202022%20-%202027%20(1).pdf
Nasjonale forventninger for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonaleforinger-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf
Vannforvaltningsplaner i vassdrag med kraftproduksjon – nasjonale føringer
https://www.regjeringen.no/contentassets/1237c447b7c14ee8a0400f4d62c7f9d9/vannforvaltningsp
laner_i_vassdrag_med_kraftproduksjon_nasjonale_foringer.pdf
Eksempelsamling for utarbeidelse av kostnadsanslag (31.01.2020):
file:///C:/Users/Anita/Downloads/Eksempelsamling%20for%20utarbeidelse%20av%20kostnadsansla
g%20for%20milj%C3%B8tiltak%2031.01.20.pdf
Bekjempelse av fremmede skadelige organismer, tiltaksplan 2020-2025:
https://www.regjeringen.no/contentassets/f1c4ed10cef245edac260a0c5ba329fe/t-1570-b.pdf
Forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret, Miljødirektoratet 2020:
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1786/m1786.pdf
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Lovdata):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12?q=lov%20om%20kommunale%20vass-%20og
Forskrift om begrensning av forurensing, kap. 16 (Lovdata)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_5-1#%C2%A716-1
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjene
ster.pdf
Kommunal vannforsyning, selvkost for gebyrer for vannsektoren 2016-2019 (SSB):
https://www.ssb.no/statbank/table/12218/
Forskning og Utvikling (FoU) hos NVE: https://www.nve.no/om-nve/forskning-og-utviklingfou/?page=1
Prosjektkatalog FoU 2020 (NVE): https://www.nve.no/media/9558/prosjektkatalog-2020.pdf
Klimaprofil Agder, Norsk klimaservicesenter:
https://klimaservicesenteret.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler/
klimaprofil-agder
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Klima- og miljødepartementets godkjenning av regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder
for planperioden 2016 – 2021:
https://www.vannportalen.no/plansyklus/planperioden-2016---2021/godkjenningsdokumenter-fraklima--og-miljodepartementet-2016---2021/
Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg i vannregion Agder 2015:
https://agderfk.no/_f/p1/i0a7d062a-e9af-4f60-aba4-075a6dde0280/regional-prioritering-avvassdrag-med-kraftanlegg-150507-w.pdf
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