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

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





Beliggenhet og avgrensning av elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i
vannregionen.
Vanntyper og økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene.
Miljøeffekt av menneskeskapt påvirkning på vannforekomstene.
Klima- og samfunnsmessig utvikling framover og betydning for miljømålene som
følger av denne planen.

Detaljer om inndeling av vannforekomster, vanntyper, miljøtilstand og påvirkning i
vannregionen finner dere på kart og faktaark i www.Vann-nett.no.
Statsforvalterens miljøvernavdeling har hatt ansvaret for å identifisere karakteristika ved
vannforekomstene og klassifisere økologisk og kjemisk miljøtilstand basert på tilgjengelige
data fra overvåking, undersøkelser, modeller, informasjon om påvirkninger og annet.
Kriteriene for å vurdere karakteristika og miljøtilstand framgår av veileder 1:2018
Karakterisering og veileder 2:2018 Miljøtilstand i vann.
Tabell 1. Fordelingen av vannforekomster i vannregion Agder, med angivelse av type, antall og samla
størrelse. Kilde: Vann-nett 08.02.21

Den enkelte vannforekomst framgår i et interaktivt kart – Vann-hub - som er tilgjengelig i
Vann-nett (Lenke til Vann-hub). I dette kartet kan en zoome inn på den enkelte
vannforekomst eller se vassdrag, vannområder eller vannregionen som utvalgt område.
Vann-nett viser informasjon om vanntyper, økologisk og kjemisk tilstand for
2

vannforekomstene og for de enkelte artsgruppene og fysiske-kjemiske og hydrologiske
forhold. For grunnvann vises kjemisk og kvantitativ tilstand.

Vanntyper
Naturlige egenskaper ved vannforekomstene er beskrevet ved ulike vanntyper som angir
fysiske og kjemiske karakteristika ved disse. Vannforekomster med samme vanntype har like
geografiske, fysiske og kjemiske forhold som representerer lignende leveområder og har
gjerne lignende biologi. Ved å identifisere vanntypen til en vannforekomst kan en derfor
anta hvilke biologiske referanseforhold vannforekomsten har. Biologiske forhold i én
vanntype forventes å skille seg vesentlig fra en annen, og sårbarheten for ulike påvirkninger
vil også variere mellom ulike vanntyper. For eksempel vil kalkfattige elver og innsjøer være
mer sårbare for effekten av sur nedbør enn mer kalkrike vanntyper
Ferskvann (elv og innsjø)
Berggrunnen i Agder består av mye grunnfjell bestående av kalkfattige og tungt forvitrelige
bergarter. Vannforekomster som ligger i slike områder er kalkfattige og svært følsomme for
ytre påvirkninger som langtransporterte luftforurensinger (forsuring), metallbelastninger,
eutrofi (næringssalter) og miljøgifter. Disse vannforekomstene har liten bufferkapasitet og
evne til å nøytralisere avrenningen fra den sure nedbøren. I Agder har vannforekomstene
hatt store økologiske tap av både fiskebestander og andre arter som følge av sur nedbør. Det
er fortsatt utfordringer knyttet til sur nedbør i regionen, der økosystemene i mange vann
fremdeles er påvirket eller svært sårbare. Selv om utslippene er redusert, antar man at vann
i Agder vil være påvirket/sårbare for denne påvirkningen i lang tid.

Figur 1 viser antall elveforekomster fordelt på de ulike typologifaktorene i vannregionen.
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Figur 2 viser antall innsjøforekomster fordelt på de ulike typologifaktorene i vannregionen

Kalsium konsentrasjonen i Agder er for øyeblikket økende som følge av redusert sur nedbør,
men vil forbli lavere enn «normalt» inntil forvitring av berg har erstattet kalsium i
jordsmonnet. Det kan ta noen hundre år før kalsium er tilbake på et normalnivå. I
mellomtida vil endringene i kalsium medføre at vann i Agder er mer følsomt for ytre
belastninger enn de var for >200 år siden. Samtidig har humus vært økende de siste tiårene
som følge av både redusert sur nedbør og klimaendringer (endringer knyttet til
temperaturøkning og nedbør). Mer humus vil bidra til å dempe effekten av miljøskadelig
kjemisk tilførsel, men har også klare uønskede effekter knyttet til rensing av drikkevann og
for biologisk produksjon i innsjøer og i kystvann. Effektene av endringer i kalsium og humus
innvirker både på typifisering og på følsomhet for andre påvirkninger.
Typifisering og klassifisering som utføres på data fra de siste 6 år vil være utført på en
vannkjemi som er i endring. Noe av dette er forsøkt tilpasset ved å benytte en
beregningsmodell utviklet av NIVA. Denne gir sprikende resultat, samtidig som
kunnskapsgrunnlaget ikke tillater bedre analyser. Samlet innebærer Agders
forsuringshistorikk og ionesvake vannforekomster at det er usikkerheter knyttet til
typifisering og klassifisering.
Tabell 2: prosentvis fordeling av vanntyper av elv- og innsjøforekomster etter kalsiumnivå.

Vanntype etter kalsiumnivå, elv og innsjø
Svært kalkfattig
Kalkfattig
Moderat
Kalkrik
Ukjent

Prosent
81,5%
17,1%
1,0%
0,1%
0,5%
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Kystvann
Kystvann i Agder tilhører økoregion Skagerrak (131 vannforekomster) og Nordsjøen Sør (32
vannforekomster). De fleste vannforekomster ligger i områder som karakteriseres som
«beskyttet». Flere av vannforekomstene har oksygensvinn naturlig i bunnvannet. Dette er
fjorder hvor det kan oppstå naturlig fiskedød (påvirker også øvrig biologi) som følge av
hydrogensulfid.

Figur 3: Viser antall kystvannforekomster fordelt på de ulike typologifaktorene i vannregionen.

Tabell 3: Viser antall kystvannforekomster fordelt på ulike typer basert på naturlige miljøfaktorer.
Nordsjøen Sør
Beskyttet kyst/fjord
Ferskvannspåvirket beskyttet fjord
Moderat eksponert kyst
Oksygenfattig fjord
Sterkt ferskvannspåvirket fjord
Åpen eksponert kyst
Skagerrak
Beskyttet kyst/fjord
Moderat eksponert kyst
Oksygenfattig fjord
Sterkt ferskvannspåvirket fjord
Særegne vannforekomster
Åpen eksponert kyst
Totalsum

Antall vannforekomster
32
6
7
5
7
5
2
132
55
19
40
5
1
12
164

Det er flere elver i Agder hvor nederste del av elva før utløpsområdet er definert som
kystvann (vanntype «sterkt ferskvannspåvirket fjord»). Dette gjelder blant annet
Vegårvassdraget, Arendalsvassdraget og Kvina. Fjorden vil da strekke seg flere km opp fra
selve elvemunningen (grense elv-sjø). Norge benytter ikke overgangsvann i typifiseringen.
Disse vannforekomstene angis som kystvann i Vann-nett, og vil ha elvespesifikke egenskaper
i overflatevannet samtidig som vannkjemi og biologi er dominert av marint miljø i
bunnvannet. Ettersom salinitet i bunnvannet vil variere med vannføring i elva, vil biologi i
bunnvannet mest sannsynlig være fattigere enn det som normalt finnes i kystvann.
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Ferskvannsarter mistrives i bunnvannet fordi det er for salt og saltvannsarter mistrives når
det blir for ferskt. Disse vanntypene er dårlig definert i veilederen, og vil gi en misvisende
dårlig økologisk tilstand. I neste planperiode bør det arbeides videre med å finne gode
vanntyper for disse tilfellene.
Det er også flere innsjøer i Agder som har ferskvann i overflaten, men som har saltvann og
oksygensvinn i bunnvannet. Mens Drangsvannet, Songevann og Nævestadfjorden er definert
som kystvann, er Gillsvannet, Landvikvann og Reddalsvann definert som ferskvann. Slike
vann er vanskelig å klassifisere riktig ettersom vanntypen ikke passer godt inn i
klassifiseringsveilederens vanntyper.

Referanseforhold i elver, innsjøer og kystvann
Miljøtilstanden i vannet er vurdert ved å sammenligne med hvilke naturlige forhold
(referanseforhold) som kan forventes i de ulike typene av vann. I kalkfattig og klart vann
forventes det forskjellig sammensetning og mengde av dyr og planter enn i kalkrike eller mer
humøse vann. Oversikt over hvilke vanntyper det er etablert referanseforhold for finnes i
Veileder 2:2018.
I vannforekomster det ikke er etablert referanseforhold for vil nærliggende vanntyper
benyttes som referanse for vurdering av miljøtilstand, og det vil være større usikkerhet
knyttet til vurdering av økologisk tilstand.
I Agder vannregion er det etablert referanseforhold for vanntypene som representerer 97 %
av vannforekomstene.
Tabell 4. Vanntyper og referanseforhold.

Økologisk tilstand
God økologisk og kjemisk tilstand kjennetegnes ved at struktur, funksjoner og produktivitet i
økosystemene ikke avviker vesentlig fra intakte økosystemer. Naturfaglig kunnskap og
kriterier er lagt til grunn for å definere både intakte økosystemer (referanseforhold) og god
økologisk tilstand.
Økologisk tilstand er dermed et mål på i hvor stor grad tilstanden for vannlevende dyr og
planter og fysisk-kjemiske og hydromorfologiske forhold i vann er endret som følge av
menneskelig aktivitet. Økologisk tilstand er inndelt i fem tilstandsklasser som beskriver
dette. Gruppene av dyr eller planter som er et mål på økologisk tilstand omtales som
kvalitetselement, f.eks. bunnfauna, vannplanter og fisk.
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Figur 4: Tilstandsklassene for økologisk tilstand
Undersøkelser og overvåking av vannlevende dyr og planter
gir grunnlag for å vurdere tilstand for biologiske
kvalitetselement som planteplankton, vannplanter,
bunnlevende dyr og fisk.
Målinger av fysisk-kjemiske og hydromorfologiske forhold
inngår som støtteelement i vurderingen av økologisk tilstand.
Tabell 5 viser prosent av antall naturlige vannforekomster i
de ulike tilstandsklassene i vannområdene. Figur 5 viser
økologisk tilstand i elver, innsjøer og kystvann i vannregionen.
Vannforekomster varierer mye i lengde/areal, og antall vannforekomster i de ulike
tilstandsklassene gir dermed ikke et tydelig bilde av hvor store områder som er mye eller lite
påvirket av menneskelig aktivitet. Figur 6 gir derfor også økologisk tilstand fordelt etter
lengde/areal.
Tabell 5. Prosent av antall vannforekomster i de ulike tilstandsklassene i vannområdene. Kilde: Vannnett 08.02.2021
Vannområde
Svært god
God
Moderat
Dårlig
Svært dårlig
Gjerstad-Vegår
5%
48%
39%
6%
2%
Nidelva
19%
44%
28%
4%
5%
Tovdal
5%
23%
52%
15%
6%
Otra
14%
33%
31%
15%
4%
Mandal-Audna
2%
15%
29%
49%
3%
Lygna
2%
8%
46%
31%
12%
Sira-Kvina
2%
21%
47%
26%
3%

Figur 5. Prosent av antall vannforekomster i de ulike tilstandsklassen i Agder vannregion. Kilde: Vannnett 08.02.2021
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Fordeling i antall og prosent tilstand pr vannkategori

Fordeling i areal og lengde tilstand pr vannkategori

Figur 6: Viser en sammenstilling av fordeling etter tilstand pr antall vannforekomster til venstre og pr
areal (km2) og lengde (km) til høyre i figuren. Kilde: Vann-nett 08.02.21.

Mer detaljert informasjon om miljøtilstand
Informasjon om økologisk tilstand for den enkelte vannforekomst og for de ulike
artsgruppene som vannplanter, bunnfauna eller fisk i vannregionen eller vannområdene er
tilgjengelige her: Vann-Hub (arcgis.com).
Risikovurderingen beskriver hvilke vannforekomster som i dag er i risiko for ikke å nå
miljømålet «God økologisk og kjemisk tilstand» ved utgangen av gjennomføringsperioden i
2027 dersom det ikke gjennomføres tiltak. Hensikten med risikovurderingen er å identifisere
vannforekomster hvor tiltak må settes inn for å nå miljømålene.
I Agder vannregion er 2074 vannforekomster satt i risiko for ikke å nå miljømålet «God
økologisk og kjemisk tilstand» ved utgangen av planperioden i 2022 – 2027, dersom det ikke
gjennomføres tiltak. En vannforekomst kan også bli satt i risiko dersom vannforekomsten er
utsatt for påvirkning som kan forringe vannkvalitet. Dette gjør at mange vannforekomster,
som har god eller svært god tilstand også har risikostatus.
Hensikten med dette er å identifisere vannforekomster hvor tiltak må settes inn for å nå
miljømålene eller hvor man må sikre mot forringelse. Det er imidlertid nyanser av
risikobildet, og på generelt grunnlag kan man si at dess dårligere miljøtilstand, dess større er
risikoen for ikke å nå miljømål.
I Agder har til sammen 1436 vannforekomster miljøtilstand moderat eller dårligere tilstand.
Vannforekomster i områder med høyt utbyggingspress har naturlig også større risiko for ikke
å nå miljømål.

Kjemisk tilstand
Kjemisk tilstand er et mål på mengden av et utvalg av kjemiske stoffer (prioriterte stoffer)
som er til stede i vannforekomstene. Kjemisk tilstand bestemmes ved tilstedeværelse og
konsentrasjoner av miljøgifter som er oppgitt i liste over prioriterte stoffer i vannforskriften
vedlegg VIII.
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Dette er stoffer som er giftige og ofte lite nedbrytbare i det akvatiske miljøet. For å oppnå
god kjemisk tilstand i vann skal ikke grenseverdier for miljøgiftene overskrides i vann,
sedimenter eller biota.
Kjemisk tilstand deles i kun to tilstandsklasser; enten god eller dårlig. Tabell 6 viser kjemisk
tilstand i vannforekomstene i vannområdene og samlet for vannregionen. Det store antallet
vannforekomster med ukjent tilstand skyldes at kjemisk tilstand kun klassifiseres i
vannforekomster der det finnes målte verdier av de prioriterte stoffene, enten i vann,
sedimenter eller i planter og dyr. Målte verdier finnes gjerne i vannforekomster som er
påvirket av utslipp av de aktuelle stoffene fra ulike typer av menneskelig aktivitet.
Tabell 6: Antall vannforekomster med tilstandsklasse god, dårlig eller ukjent kjemisk tilstand. Kilde:
Vann-nett 09.02.2021.
Vannområde
Elv
Innsjø
Kyst
Tilstand
God
Dårlig Ukjent God
Dårlig Ukjent God
Dårlig Ukjent
Gjerstad-Vegår
3
1
34
5
11
99
2
5
23
Nidelva
1
10
110
18
4
332
6
11
16
Tovdal
0
4
56
16
12
157
0
6
16
Otra
3
2
94
19
16
329
2
8
5
Mandal-Audna
0
3
74
13
9
275
1
13
18
Lygna
0
0
20
23
4
56
1
10
6
Sira-Kvina
2
2
137
44
7
362
3
4
8
Vannregion Agder
9
22
525
138
63
1610
15
57
92

Prøvetaking gjennomføres på miljøgifter og metaller i vannfasen, biota eller sediment.
Normalt vil kun et fåtall av alle mulige parametere inngå i et analyseprogram. Prøvetaking i
Agder har i hovedsak vært problemkartlegging i forbindelse med sektoroppfølging av
enkeltkilder slik som gruver, veianlegg, industribedrifter, grunnforurensningslokaliteter eller
havner. Tilstanden ser ut til å være normalt dårligere i kystvannsforekomster enn i
ferskvann, men dette kan ha med datamengden å gjøre.
Organiske miljøgifter

Metaller

Symbolforklaring

Figur 7. Prøvetakingspunkter for miljøgifter i Agder tatt mellom 2014-2019. Rik vs. fattig gjelder
datarik/datafattig og går på antall år som er undersøkt samt antall parametere som inngår i
prøvetakingen.

9

Metaller
I ferskvann er hovedtendensen at kjemisk tilstand er god, men at det påvises forringet
tilstand i gruvepåvirka vannforekomster og periodevis på vannforekomster tilknyttet vei i
anleggsfasen. Det er spredte overskridelser i kystvann. Prøvetakingen og overskridelsene er i
stor grad knyttet til byer og havner (se figur under).
Kadmium

Nikkel

Kvikksølv

Kystvann

Ferskvann

Bly

Figur 8. Konsentrasjonsnivåer for metaller målt i Agder. Fargekodingen er basert på verdier angitt for
årlig gjennomsnitt for ferskvann (vedlegg 8a) og i som miljøkvalitetsstandard i sediment for kystvann
(vedlegg 8c) i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Blå angir lavere enn grenseverdi, gul er
2xgrenseverdi og rød er høyere enn 2xgrenseverdi. Det er benyttet data innsamlet fra 2014 til 2020.

Miljøgifter
Prøvetaking av slike stoffer er ofte utført på grunn av begrunnet mistanke om en påvirkning
tilknyttet landbruk, skogbruk, industri, havner og/eller urban utvikling. Dette angir følgelig
ikke tilstanden i Agder generelt, men angir 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 fra bunnstoff på
skip og småbåter. Langs hele Agderkysten finner en verdier som overskrider grenseverdier
på f.eks. TBT som er en typisk bunnstoff-miljøgift.
Grunnvann
Målet for grunnvann er god kjemisk og kvantitativ tilstand. Dette innebærer bla. at nivåer av
prioriterte forurensende stoffer ikke overskrider terskelverdier angitt i Vedlegg IX, at
tilstanden i grunnvannet ikke medfører at miljømålene i tilknyttede overflateforekomster
ikke nås samt at uttaket av vann fra grunnvannsforekomster ikke er større enn nydannelsen.
For tiden er det ikke mulig å overføre data fra grunnvannsovervåkning fra vannmiljø til Vannnett. Dette medfører at det i dag ikke er noen grunnvannsforekomster hvor det er registrert
kjemisk og kvantitativ tilstand. Dette medfører at det ikke kan genereres noe statistikk eller
figurer med hensyn på tilstand i grunnvann. Miljødirektoratet jobber med å få på plass
denne funksjonen, slik at data kan legges inn i Vann-nett. Det er forventet at dette er på
plass ila 1. kvartal 2021
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I 2015 startet Miljødirektoratet sammen med NGU og NIBIO, et prosjekt med formål å
kartlegge tilstanden i en rekke utvalgte grunnvannslokaliteter. Lokalitetene ble blant de
antatt mest belastede grunnvannsforekomstene innenfor de typiske påvirkningstyper for
grunnvann (eks industri, grunnforurensing og landbruk). Målet er at denne
typerepresentative overvåkningen kan brukes representativ for å si noe om tilstanden i
andre grunnvannsforekomster basert på påvirkningsanalyse. Resultatene av denne
overvåkningen viser at de aller fleste grunnvannsforekomster som er overvåket har god
tilstand.

Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
Det gjøres egne vurderinger i vannforekomster der samfunnsnyttig aktivitet har endret
vannføringsmessige og fysiske forhold i så stor grad at god økologisk tilstand ikke kan
oppnås, uten at det går vesentlig ut over formålet med aktiviteten. Slike vannforekomster
utpekes av vannregionmyndigheten i samråd med vannregionutvalget som sterkt
modifiserte vannforekomster (SMVF) dersom kriteriene i vannforskriften § 5 oppfylles.
Eksempler på påvirkninger som kan medføre SMVF er kraftutbygging, drikkevann,
bekkelukking, flomvern o.l.
Status som SMVF og begrunnelsen for dette er vurdert ved oppdatering av regional
vannforvaltningsplan.
Økologisk potensiale
Økologisk tilstand er moderat eller dårligere i alle SMVF. For hver SMVF vurderes økologisk
potensial. Godt økologisk potensial er den tilstanden som kan oppnås i vannforekomsten
dersom en gjennomfører aktuelle miljøforbedrende tiltak som ikke går vesentlig utover det
samfunnsnyttige formål som aktiviteten i vannforekomsten tjener. I SMVF med dårligere enn
godt økologisk potensiale er det dermed fremdeles mulig å forbedre miljøtilstanden som
følge av miljøforbedrende tiltak eller som følge av gjenstående effekt av allerede
gjennomførte tiltak.

Figur 9. Viser økologisk potensial for vannforekomster i vannregionen. Kilde. www.Vann-nett.no
09.02.2021
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Økologisk potensial målt i antall (prosent)

Økologisk potensial målt i areal og lengde
(prosent)

Figur 10. Sammenlikner økologisk potensial for vannforekomstene fordelt henholdsvis på antall
(venstre kolonne) og areal og lengde (høyre kolonne). Kilde: Vann-nett 09.02.21.

Hvilken type samfunnsnyttig aktivitet har forårsaket SMVF?
I Agder vannregion er ingen kystvannforekomster blitt vurdert til å være SMVF. En oversikt
over drivere som gjennom samfunnsnyttig aktivitet påvirker hydrologiske og fysiske forhold i
vannforekomstene i så stor grad at de utpekes til SMVF er tilgjengelig i Vann-nett. Figur 11
viser hvilke påvirkninger den samfunnsnyttige aktiviteten medfører.

Figur 11 viser hvilke påvirkninger som er årsak til SMVF i vannregionen. Kilde: Vann-nett 09.02.21.

Kjemisk tilstand i SMVF vannforekomstene
11 av SMVF vannforekomstene er registrert å ha god kjemisk tilstand og 10 vannforekomster
er registrert å ha dårlig tilstand. 222 vannforekomster er oppgitt å ha ukjent tilstand.
Miljømålet om god kjemisk tilstand gjelder også i SMVF.
Bakgrunnsnotat om sterkt modifiserte vannforekomster finner du her:
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Avstand mellom dagens potensial og miljømålet
I Agder vannregion er 243 vannforekomster vurdert til å være SMVF. Økologisk potensial er
satt til moderat eller dårligere for 209 av SMVF-ene. I 34 av SMVF-ene er økologisk potensial
satt til godt. Figur 12 viser at svært mange (over 79%) har utsatt miljømål til 2033. 23 % av
vannforekomstene har dårligere miljømål enn godt økologisk potensiale i 2033.

Figur 12. Viser miljømålene for de sterkt modifiserte vannforekomstene (SMVF). Kilde: Vann-nett
09.02.21.

I de vannkraftpåvirkede vassdragene er det behov for å holde på prioriteringene fra forrige
plan jf. Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg. Begrunnelsen er at mange av 1.1
vassdragene fortsatt ligger til behandling hos OED, og at arbeidet dermed er forsinket.
Svært mange av kraftverkene i Agder har konsesjonsfritak eller konsesjoner som ikke
automatisk åpner for revisjon i inneværende planperiode. Alle kraftverk i vassdrag med 1.1prioritet bør innkalles til revisjon etter §28 eller §66 i vannressursloven så fort som mulig.
Parallelt med denne prosessen bør det foregå en dialog mellom tiltakshavere og
sektormyndigheter for å planlegge tiltakstyper, omfang og tidsplaner.
Overordnet forslag:
 Få gjennom prosesser på de som ble satt til 1.1 forrige gang:
 Habitattiltak der revisjon er åpnet
 Supplere med innlandskraftverk som
o Grislefossen
o Audna
o Melhusfossen
 Øke omfanget av tiltak for ål gjennom naturforvaltningsvilkår
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Tabell 7. Oversikt over vannforekomster tilknyttet prioritet 1.1. vassdrag fra forrige plan.
Vannforekomst
ID

Vannforekomst

018-127- R

Storelva - Vedlegg 2 (pri 1.1.)
Fosstveit kraftverk
Brøbørvann inkl. elv Stifoss – Søndeled - Vedlegg 2 (pri 1.1.)
Stifoss kraftverk
Nidelva (Eivinstad- Bøylefoss) - Vedlegg 2 (pri 1.1), samt § 66
Vannressursloven.
Bøylefoss kraftverk

018-45-R
019-28-R

019-398-R

Nidelva, Rygene kraftverk - Vedlegg 2 (pri 1.1.)

021-633-R
021-1009-R

Otra-Tjurrmo til Langeid
Otra-Flåren til Rysstad

021-960-R
021-4-R
022-299-R

Otra - Langeid til Åraksfjorden
OtraHovassåni
MonnsåniLangevatn til Ljoslandsvatnet - Vedlegg 2 (pri 1.1)
Skjerka kraftverk

022-634-R

Mandalselva - Håverstad til Kollungtveitfossen - Vedlegg 2 (pri 1.1) –
Håverstad kraftverk

022-633-R

MandalselvaØre-Håverstad - Vedlegg 2 (pri 1.1)
Håverstad kraftverk
R Kvina Øvre
Kvina (midtre), fra Sindlandstien til Liknes
Kvina, fra Lindeland til Sindlandstien
Kvina fra Knabenåna til Lindeland
Kvina nedstrøms Liknes
SiraLundevatn til Ånafjorden

025-393-R
025-390-R
025-344-R
025-391-R
025-347-R
026-691-R
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2 Beskrivelse av menneskeskapte
påvirkninger
Påvirkninger og drivere som har betydning for miljøtilstanden
Vannforvaltningen har vurdert omfanget av menneskeskapte påvirkninger i regionen og
hvilken effekt disse har hatt på miljøtilstanden. Påvirkning oppgis i påvirkningstyper, som
beskriver hvordan ulike aktiviteter påvirker miljøtilstanden i vannforekomstene (for
eksempel punktutslipp eller fysisk endring av vassdrag).
Drivere, i form av menneskelig virksomhet, aktivitet hos ulike sektorer eller andre forhold i
samfunnet som kan ha betydning for miljøtilstanden (for eksempel landbruk, industri,
vannkraft og klimaendringer), er også identifisert. Oversikt over påvirkninger og drivere i
vannregionen framgår av figur 13 og 14.

Figur 13. Figuren viser hvilke drivere som medfører størst påvirkning på vannforekomstene i
vannregionen. Kilde: www.Vann-nett.no, dato: 09.02.2021.
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Figur 14. Figuren viser hvilke drivere som medfører størst påvirkning på vannforekomstene i
vannregionen uten langtransportert forurensning. Kilde: www.Vann-nett.no, dato: 11.09.2020.
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Oversikt over påvirkningen i vannregionen
Figur 15 viser påvirkning på elver, innsjøer og kystvann i vannregionen. Påvirkningene er
oppgitt med informasjon om i hvor stor grad de har negativ effekt på økologisk eller kjemisk
tilstand i vannet. Påvirkninger med stor eller middels påvirkningsgrad regnes å ha vesentlig
effekt på økologisk eller kjemisk tilstand som medfører til forringelse enten til god eller
dårligere tilstand.

Figur 15. De 10 største påvirkningene på henholdsvis elve-, innsjø- og kystvannforekomster i Agder
vannregion.
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Tabell 8 viser sammenhengen mellom driver, overordnet påvirkningstype og hvilke påvirkninger som
er knyttet til hver driver.
Driver

Overordnet påvirkningstype

Påvirkninger knyttet til påvirkningsgruppen

Langtransportert

Diffus langtransportert
forurensing

Vannkraft

Dammer, barrierer og sluser for vannkraftproduksjon

1. Diffus – sur nedbør
2. Diffus – tungmetaller
3. Diffus annen langtransportert forurensing
1. Dammer, barrierer og sluser for
vannkraftproduksjon
1.Hydrologiske endringer grunnet
vannføringsendringer
2. Hydrologiske endringer med minstevannføring
3. Hydrologiske endringer uten minstevannføring
1. Vannuttak eller overføring fra et vassdrag til et
annet for vannkraft
1.Diffus avrenning fra byer/tettsteder
1.Diffus avrenning fra spredt bebyggelse
2. Diffus avrenning fra hytter
3. Diffus avrenning fra annen kilde
4. Diffus avrenning fra spillvannslekkasje
1.Punktutslipp fra renseanlegg 2000 PE
2. Punktutslipp fra renseanlegg 10000 PE
3. Punktutslipp fra renseanlegg 15000 PE
4. Punktutslipp fra renseanlegg 150000 PE
5. Punktutslipp fra renseanlegg > 150000 PE
6.Hydromorfologisk endring ved dumping og fylling
av masser
1. Punktutslipp fra søppelfyllinger
1. Diffus avrenning fra annen jordbrukskilde
2. Diffus avrenning fra beite og eng
3. Diffus avrenning fra fulldyrket mark
4. Diffus avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel
1.Diffus avrenning fra annen kilde
1. Introduserte arter – gjedde
2. Introduserte arter – sørv
3. Introduserte arter – bekkerøye
4. Introduserte arter – karpe
5. Introduserte arter – regnlaue
6. Introduserte arter – suter
7. Introduserte arter – ørekyt
8. Introduserte arter

Hydrologiske endringer grunnet vannkraft

Urban utvikling

Vannuttak eller overføring fra et vassdrag til et annet
for vannkraft
Diffus avrenning fra byer/tettsteder
Diffus avrenning fra spredt bebyggelse

Punktutslipp fra renseanlegg

Jordbruk

Turisme og
rekreasjon

Punktutslipp fra søppelfyllinger
Diffus avrenning fra landbruk

Diffus avrenning fra annen kilde
Introduserte arter og sykdommer

Diffus avrenning fra annen kilde

Transport

Fysisk endring grunnet bekkelukking, kanalisering,
bunnforhold, strandsone - annet
Diffus avrenning fra transport

Industri

Diffus avrenning fra nedlagt industriområde
Diffus avrenning fra annen kilde

Annet eller ukjent

Fiskeri og
akvakultur

Punktutslipp fra søppelfyllinger
Diffus avrenning fra annen kilde

Diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett
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1. Diffus avrenning fra fritidsbåter
2. Diffus avrenning fra annen kilde
1.Fysisk endring grunnet forbedring av
fiskeaktivitet
1. Diffus avrenning og utslipp fra
transport/infrastruktur
2. Diffus avrenning fra flytransport – flyplasser
3. Diffus avrenning fra havneaktivitet
4. Diffus avrenning fra kysttransport
1. Diffus avrenning fra nedlagt industriområde
2. Diffus avrenning fra industrier
1.Diffus avrenning fra annen kilde
2. Diffus avrenning fra gruveslam
3. Diffus avrenning fra sand og grustak
1. Punktutslipp fra søppelfyllinger
1.Diffus avrenning fra annen kilde
2.Diffus forurenset sjøbunn
1.Diffus avrenning og utslipp fra fiskeoppdrett
2.Påvirket av lakselus
3.Påvirket av rømt fisk
4.Påvirkning fra bunnberørende fiskeredskap
5.Vannuttak eller overføring for fiskeoppdrett

Sektorvis oversikt over påvirkning
Figur 16 viser andelen påvirkninger per sektor i vannregionen. Sektor vil i mange tilfeller
samsvare med driver, men for noen av driverne har en delt inn i flere sektorer. For eksempel
er sektoren avløpsvann en del av driveren urban utvikling.
Påvirkning fra en sektor kan innebære flere typer av påvirkning. For eksempel vil påvirkning
fra landbruk omfatte både landbruksforurensning og fysiske endringer som kanalisering og
bekkelukking.
Påvirkning fordelt på sektor er vist i rekkefølge fra de med størst andel og synkende. Sektor
som påvirker mer enn 10% av vannforekomstene er vist med rød farge. Sektor som påvirker
imellom 5 og 10 % av vannforekomstene er vist med oransje farge. Sektor som påvirker
mindre enn 5% av vannforekomstene er vist med gul farge.

Figur 16. Påvirkninger med stor, middels og mindre grad per sektor i vannområdene og i Agder
vannregion.

Virkningen av klimaendringer på effekten av menneskelig aktivitet
Som følge av klimaendringer er årsnedbøren i Agder beregnet å øke med ca. 10 % frem mot
2100. Det forventes hyppigere episoder med kraftig nedbør med økt intensitet i alle årstider.
Konsekvenser knyttet til dette er en stadig større utfordring, og har allerede skapt flere
flomepisoder og akutte hendelser i Agder de siste årene som følge av unormal kraftig
nedbør. Storflommen i 2017 og tørke i 2018 er sannsynligvis resultater av klimaendringer.
Klimaendringer med ustabile vintre, større variasjoner og kraftigere nedbørepisoder vil gi økt
avrenning og erosjon og økte tilførsler av næringsstoffer til vann. Arealavrenningen fra
landbruket vil øke som følge av klimaendringene. Økt avrenning og erosjon resulterer også i
utvasking av miljøgifter. Høyere temperaturer i ferskvann og kyst vil påvirke transport,
omsetting og effekt av både næringsstoffer og miljøgifter.
En litteraturstudie fra NIVA (2020) dokumenterer økende vannføring og tilførsler av løst
organisk materiale (DOM) fra land til kysten i Norge over de siste 30 årene.
Klimaframskrivninger viser en økning i nedbør. Dette vil sannsynligvis øke transporten av
oppløst organisk materiale, farget oppløst organisk materiale og uorganisk suspendert
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materiale med elvene til kystsonen. Endringer i lysvekkingen påvirker hvor dypt lyset trenger
ned i vannsøylen. Dette vil ha en effekt på alt liv som er avhengig av lys, slik som marine
vekster, planteplankton og visuelle predatorer. Det er blant annet observert forsinket
algeoppblomstring i Nordsjøen, reduksjon i nedre voksedyp for flere arter tang og tare i
Skagerrak og masseoppblomstring av glassmaneter som kan kobles til lyssvekking i kystvann.
Temperaturøkningen, men særlig økningen i nedbør, vil ytterligere øke faren for skred og
flom. Flom medfører erosjon og forurensning og gir stor materialtransport.
Ved hyppigere og kraftigere regnskyll vil kapasiteten i ledningsnettet både for avløpsvann og
overvann de fleste steder antagelig ikke være tilstrekkelig. Dette vil i så fall gi økt forekomst
av overløp og lekkasjer fra avløpssystemene. Det vil også redusere renseeffekten på
avløpsrenseanleggene og gi økt forurensing fra tette flater og føre til økt forurensing av
vannkildene. Kraftige regnskyll kan gi påfølgende oversvømmelser og problemer med
overvann i bebygde områder.
Klimaendringene vil kunne skape store utfordringer på tiltakssiden i forhold til:
 Drikkevannsforsyningen
 Rehabilitering av ledningsnett, både for drikkevann, avløpsvann og overvann, og
hydraulisk kapasitet på renseanleggene
 Strengere krav til erosjonsforebyggende tiltak i landbruket (forbud mot høstpløying,
krav om kantvegetasjon, etc.) og gjødsling
 Avløpsrenseanlegg for hytter og spredt bebyggelse med strengere krav og kontroll
 Redusert effekt av tiltak
 Vanskeligere måloppnåelse
Mer nedbør kan også gi muligheter, hvis vannføringen i vassdragene øker. Dette gir mulighet
for en mer konstant kraftproduksjon, og også mer vann til miljørelaterte tiltak.

Påvirkning på vannforekomstene i dag, drivkrefter og utvikling
fremover
Langtransportert forurensing
Driveren «langtransportert» er registrert i flest vannforekomster i Agder og påvirker til
sammen i rundt 2300 vannforekomster. Sur nedbør er fortsatt en stor belastning for
vannmiljøet i Agder, og det er langt igjen før vannforekomstene i Agder oppnår
tilfredsstillende tilstand med hensyn til forsuring. Det vil fortsatt være nødvendig å
opprettholde nivå av kalking for å bevare og forbedre fiskebestandene i laksevassdragene og
innlandsvassdragene i tråd med gjeldende Handlingsplan for kalking 2016 – 2021 og
kommende revidert handlingsplan for 2021 – 2026.
Vannkraft
Vannkraft utgjør den nest største påvirkningen i Agder, med 497 registrerte påvirkninger.
Effekter fra små og større kraftutbygginger, samt andre vassdragsdragsreguleringer,
medfører hydromorfologiske og morfologiske endringer i vannforekomstene. Dette påvirker
plante- og dyrelivet både direkte og indirekte. 243 av de vannkraftpåvirkede
vannforekomstene er vurdert til å være sterkt modifiserte og har miljømålet GØP (godt
19

økologisk potensiale). I hovedsak gjelder dette vannforekomster med påvirkning av
vannkraftsdammer og tørrlagte elvestrekninger.
Årsaken til de tørrlagte elve- og bekkestrekninger er i hovedsak fordi en del eldre
vassdragsreguleringer ble gitt uten krav om minstevannføring. . Tidligere har tiltak i form av
fiskeutsettinger utgjort hovedtyngden av kompensasjonstiltakene i regulerte vassdrag. I dag
satses det mer 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.
Det forventes fortsatt satsing på denne næringen fremover og nye konsesjoner forventes å
ivareta miljøhensyn i tråd med vannforskriften.
Jordbruk
I Vann-nett er jordbruk registrert som påvirkning i 410 vannforekomster og regnes som den
tredje største utfordringen i Agder.
I Agder er det ca. 300 000 dekar jordbruksareal i drift, dette utgjør under 2 % av fylkets
samlede landareal. I hovedsak benyttes jordbruksarealet i Agder til grasproduksjon og beite.
I søknad om produksjonstilskudd (2019) er 94,4 % av jordbruksareal grovfôr og
innmarksbeite, mens kun 5,6 % av jordbruksarealet benyttes til produksjon av korn, potet,
grønnsaker og frukt og bær til sammen.
Statistikken for de siste 15 år viser totalt jordbruksareal i drift er forholdsvis stabilt. Men
grasproduksjon og beite har økt og produksjon av korn, potet, grønnsaker og frukt og bær er
redusert. Agder har de siste årene hatt en økende andel leiejord, og er i 2019 på hele 60 %.
Antall foretak og dyretall går ned. Innen melkeproduksjonen fortsetter trenden med
redusert antall produsenter, og redusert antall melkekyr. Men motsatsen til dette ser vi
i ammekuproduksjonen, der både antall bruk og antall dyr øker.
Jordbruket i Agder består i hovedsak av husdyr- og grovfôrproduksjon, og vi har lite arealer
med mere intensivt drevet åpenåkerarealer. I noen jordbruksområder er det likevel en
utfordring med påvirkning fra landbruksdrift, og tiltak for å oppnå miljømål i påvirka
vannforekomster er nødvendig.
Utfordringene knyttet til jordbruk er størst i de kystnære områdene i regionen. Som
oppfølging av vannforvaltningsplan vedtatt i 2016 har det blant annet vært gjennomført
flere kartleggingsprosjekter i regionen, for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Det er naturlig å
følge opp resultater fra dette arbeidet og igangsette tiltak der resultater fra kartleggingen
viser at dette er nødvendig.
I juni 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en klimaavtale med
regjeringen. Målet er flest mulig tiltak for utslippskutt og økt opptak av karbon i jordbruket.
Flere av satsingsområdene i klimaplanen 2020-2030, ikke minst satsingsområde bedre
gjødsling og god agronomi, vil også kunne bidra til redusert avrenning av næringsstoffer fra
jord og gjødsel til vann og vassdrag.
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Urban utvikling og transport
Driveren «Urban utvikling» er registrert i 390 vannforekomster i Agder, og omfatter
påvirkningene «diffus avrenning fra byer og tettsteder», «diffus avrenning fra spredt
bebyggelse», «punktutslipp fra renseanlegg» og «punktutslipp fra søppelfyllinger». Driveren
«Transport» omfatter påvirkning fra veitransport, kysttransport, flytransport og
jernbanetransport og er registrert i 197 vannforekomster.
Spesielt utgjør påvirkning fra urban utvikling og transport en stor utfordring i
kystkommunene i vannregionen. Disse områdene har størst befolkningstetthet og store
områder med infrastruktur og tette flater. Typiske utfordringer er forurensing som avrenning
av partikler og miljøgifter, flom og overvannproblematikk, fekal forurensing, arealbeslag og
vandringshindre for fisk. I vannforekomstene der urban utvikling og transport er
påvirkningskilden er ofte forurensningssituasjonen kompleks og sammensatt, og det er en
forutsetning med samarbeid for å finne gode løsninger for effektive tiltak. Urban utvikling og
veitransport påvirker vannforekomster og vannmiljøet både under bygging og etter at anlegg
og områder tas i bruk.
Med forventet økt nedbør og flomsituasjoner som følge av klimaendringer må det forventes
at utfordringer knyttet til disse påvirkningene vil bli av betydning fremover.
Større veiprosjekter er under planlegging og disse vil komme til å få vesentlig betydning for
vannmiljøet både i anleggsfasen og i påfølgende driftsfase.
Introduserte arter
Introduksjon av nye arter er en påvirkning i mange vannforekomster i Agder, og gir økt risiko
for uønskede effekter på vannmiljø, ofte gjennom fortrengning av stedegne arter, endring av
habitat eller spredning av sjukdommer. Introduserte fiskearter i Agder vannregion er vanligst
i innsjøer i kystregionen. De vanligste artene er gjedde, sørv og ørekyt. Andre arter er suter,
regnlaue, karpe og sandkryper. I tillegg påvirker stillehavsøsters flere av de store
kystvannsforekomstene, særlig øst for Kristiansand hvor arten ekspanderer kraftig.
Fremmede arter som har etablert seg i vannforekomster er ofte vanskelige å utrydde og de
fleste tiltakene vil derfor dreie seg om å begrense spredning av fremmede arter. Her er
informasjonsdeling svært viktig.
Industri
I Agder er påvirkning fra industri registrert i 149 vannforekomster, og utfordringen er størst i
kystnære byer og områder. Spesielt de større byene har komplekse utfordringer som følge
av påvirkning fra industrivirksomhet. Påvirkning fra industri gir ulik type påvirkninger
avhengig av virksomhet, og kan dreie seg om utslipp av metaller, hydrokarboner og
suspendert stoff, TBT og metaller i sediment, utslipp av PAH-er, dioksiner og tungmetaller
som bly. Vannforekomster påvirkes både kjemisk og økologisk.
Miljøgifter fra industri kan være svært helseskadelig, og områder med høy belastning har
ofte kostholdsråd. Påvirkning fra miljøgifter kan stamme fra både historiske og aktive kilder.
Historiske forurensningskilder kan ofte være utfordrende i forhold til ansvar for å få
gjennomført nødvendige tiltak for å fjerne forurensingen.
I vannregion Agder er det blant annet nedlagte gruver fra historiske uttak av mineraler.
Miljødirektoratet har valgt ut de nedlagte gruvene med størst negativ påvirkning på miljøet,
og vil vurdere tiltak for disse.
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Behovet for opprydding i forurenset sjøbunn er stort. Fordi opprydning er både kostnads- og
ressurskrevende prioriterer derfor myndighetene å rydde opp i havner og fjorder der
sjøbunnen er mest forurenset. 17 kyst- og havneområder i Norge, der forurensningen er
spesielt høy er prioritert, og i Agder er opprydning av sjøbunn i indre havn i Arendal og
opprydning av sjøbunn i Kristiansandsfjorden blant de 17 prioriterte kyst- og
havneområdene.
Flere industrivirksomheter har i dag utslippstillatelse som gir forurensing til
vannforekomster. Disse har krav om tiltaksplan med tiltak for utslippsreduksjon. Alle
bedrifter blir fulgt opp av en forurensningsmyndighet (Miljødirektoratet, Statsforvalteren
eller kommunen).
Fiskeri og akvakultur
I Vann-nett er det oppgitt at 65 vannforekomster er påvirket av akvakultur. Påvirkningene er
i all hovedsak registrert som liten grad. Det er en stor satsing på utvikling av akvakultur i
landsdelen, og det er et politisk mål om en økt bærekraftig vekst i næringen, både nasjonalt
og regionalt. Det vil være viktig å følge opp utviklingen med miljøundersøkelser og miljøkrav
i nye tillatelser for å vurdere den samlede belastningen på vannmiljøet.
Kjente miljøutfordringer knyttet til akvakultur er blant annet at vannmiljøet kan påvirkes av
næringstilførsel gjennom utslipp av fôrrester og fiskeavføring som kan føre til eutrofiering.
Miljøgifter fra oppdrettsforet, kobber fra impregneringsmiddel, legemidler samt mikroplast
fra slitasje på anleggene er andre kjente påvirkninger. En stor del av miljømessig regulering
av fiskeoppdrett tar derfor sikte på å beskytte vannmiljøets kvalitet. Utslipp fra åpne merder
vil kunne bidra til større miljøutfordringer en lukkede merder, bl.a. knyttet til økt
vannmiljørisiko for næringsutslipp, rømming og lakselus.
Akvakultur er en viktig del av samfunnsutviklingen i Agder, og en eventuell økning av
oppdrettsnæring i Agder vil forsterke viktigheten av videre kartlegging, kunnskapsinnhenting
og registrering. Langs kysten fra Rogaland og nordover desimerer de nevnte påvirkningene
bestander av anadrom fisk gjennom påslag av lakselus. Det gjelder både på oppvandrende
gytefisk av laks, stedegen sjøørret og utvandrende smolt av begge arter. Rømt oppdrettsfisk
utgjør en genetisk trussel mot laksestammen.
Skagerrak er et hardt presset og innelukket havområde, som en fjord i storskala, og resipient
for avrenning fra menneskelig aktivitet i flere land. Nordsjøavtalen er et internasjonalt
samarbeid hvor tiltak mot eutrofiering er høyt prioritert.
Klimaendringer
Klimaendringer er i dag den tiende største driveren i Agder vannregion, men er kun
registrert som påvirkning i Vann-nett et fåtall ganger. Det er imidlertid to ting som er helt
sikkert; det kommer til å regne mer i årene fremover og vannet må renne ett sted.
Utfordringer knyttet til denne påvirkningen kan forventes å øke betydelig.
Samfunnet utsettes allerede hvert år for store skader fra overvann og flomskader, og med
forventet økt nedbør vil kostnadene knyttet til skader og forurensing som følge av flom og
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overvann kunne bli enorme. For å møte klimautfordringene er det behov for at vi tenker
nytt, og blågrønne løsninger viser seg å være effektive og gode løsninger i
utbyggingsområder.
Blågrønne løsninger handler om å ta et problem (veldig mye nedbør på kort tid) og gjøre det
om til noe pent, funksjonelt og aktiviserende (gjennom blant annet landskapsarkitektur.)
Det kan være åpne bekker, dammer og grøntområder istedenfor rør i bakken.
Gode blågrønne løsninger viser seg å tilføre samfunnet verdi på flere måter, blant annet ved
at mengden overskuddsvann reduseres, vann fordøyes, og renses og skader på bygg og
infrastruktur hindres. Videre kan blågrønne løsninger tilføre verdi til samfunnet ved for
eksempel som type naturkapital; vann, biologiskmangfold og økosystemer.
Sulfidholdige bergarter
Deler av Agder består av sulfidholdig berggrunn. Når det blir sprengt i sulfidholdig
berggrunn, oppstår det en kjemisk reaksjon som danner svovelsyre når berggrunnen
«åpnes» og kommer i kontakt med luft. Avrenning fra områder med sprengt sulfidstein gir
svært giftige forhold i berørte vannforekomster, og har ofte dødelig effekt på alt liv i vann.
Dette gir store utfordringer ved utbygginger i regionen, både i forhold til avrenning fra
utbyggingsområdet og overskuddsmasse som skal deponeres. Inntil nylig har utfordringen
vært kjent i Lillesandsområdet, deler av Kristiansandsområdet og østover mot Grimstad. De
siste årene har det imidlertid vært funn av sulfidstein i forbindelse med utbyggingsprosjekter
øst i regionen, blant annet forbindelse med utbygging av ny E-18 Arendal –Tvedestrand. I
fremtidige utbyggingsprosjekter er det viktig at gjennomføres kartlegging/registrering av
skjæringer og fjell i dagen.
Utfyllingsmasser fra regionen kan være en mulig forurensningskilde. Sprengstein som brukes
til utfylling, kan f.eks. inneholde sulfidholdige bergarter og rester av nitrogenforbindelser fra
sprengning. I tillegg kan sprengstein inneholde nålformede partikler som er skarpere enn
naturlige partikler, og kan føre til gjelleskader på fisk. Dersom det brukes
plastslanger/ledninger under sprengning, kan sprengstein ha plastrester som fort kan spres
ut i vannmassene
Krypsiv
Det forskes fremdeles på drivere for massevekst av krypsiv i vassdragene i regionen, uten at
entydige svar til nå har trådt frem. Regulering og eutrofiering (forårsaket av utslipp,
renseanlegg og landbruk) ser ut til å være viktige drivere i en sammensatt
årsakssammenheng. Det er altså ikke slik at det kun er regulering som forårsaker
massevekst, men det kan sies å være hovedårsak i noen tilfeller. På enkelte lokaliteter
fremkommer det imidlertid massevekst uten at verken regulering eller eutrofiering kan
påvises. Dette vil være gjenstand for ytterligere forskning i perioden for denne planen.
Krypsivprosjektet på Sørlandet vil fortsatt ha fokus på forskning, både på årsak til
massevekst, påvirkningen krypsiv har på livet i vann, og effekt av tiltak. Rydding og rensing
planlegges videreført, for å sikre god tilgang for fiske og friluftsliv, samt atkomst i elveleier.
Det er fremdeles uavklart hvilke konkrete effekter krypsiv har for livet i vann, men det ser
ikke ut til å være negativt i seg selv. Rydding av massevekst anses som lite nødvendig i
områder der friluftsinteresser, publikums eller næringers behov ikke er fremtredende.
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Oversikt over beskyttede og vernede områder
Dette kapittelet gir en oversikt over beskyttede områder i vannregionen. Et beskyttet
område er et geografisk avgrenset område underlagt beskyttelse i form av vedtak, forskrifter
eller retningslinjer i samsvar med § 16 og vedlegg IV og som inngår i registeret opprettet i
henhold til § 16, jfr. vannforskriften § 3 s).
Beskyttelsen som disse områdene har, er begrunnet i hensynet til helse eller viktige
naturverdier og går utover den generelle beskyttelsen som miljømålene i vannforskriften gir.
Et beskyttet område kan ha særlige krav knyttet til hvilke inngrep som det er tillatt å
gjennomføre der, det kan sette særlige krav til vannkvalitet eller begrense menneskelig
aktivitet i området. Beskyttelsen framgår av regelverk eller nasjonale retningslinjer knyttet til
området.
Slike områder har gjerne egne miljømål knyttet til beskyttelsen av området. Disse er blant
annet knyttet til bakterier i drikke- og badevann eller egne forvaltningsmål i enkelte
verneområder.
Følgende områder er beskyttet etter vannforskriften:
1. Områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann Denne gruppen omfatter
vannforekomster utpekt eller tiltenkt utpekt som drikkevannskilde etter
drikkevannsforskriften, og som er registrert hos Mattilsynet. Les mer om drikkevann
her.
2. Områder utpekt til beskyttelse av økonomisk betydelig akvatiske arter. Denne
gruppen omfatter nasjonale laksevassdrag- og fjorder opprettet av Stortinget, jfr.
St.prp. nr. 79 (2001-2002) og St.prp. nr.32 (2006-2007). De nasjonale
laksevassdragene og laksefjordene omfatter om lag 3/4 av den norske
villaksressurser. Områdene er hentet fra Miljødirektoratets lakseregister.
3. Områder utpekt til bading (badeplasser). Under denne kategorien skal de viktigste
badeplasser som kommunene overvåker med hensyn til hygienisk kvalitet inngå.
Kommunehelsetjenesteloven § 1-4 sier at kommunens helsetjeneste til enhver tid skal ha
oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan påvirke den. Kommunenes
vurdering av badevannskvaliteten gjøres i dag på grunnlag av Vannkvalitetsnormer for
friluftsbad, i vedlegg til Rundskriv IK-21/94 fra Helsetilsynet, som delvis bygger på EUs
badevannsdirektiv (som førøvrig ikke er tatt inn i EØS-avtalen).
De krav som stilles til slike vannforekomster (badeplasser) fremgår av vedlegg til Rundskrift
IK-21/94. Disse vil også danne grunnlaget for miljømålet for slike vannforekomster.
1. Områder følsomme for næringsstoffer. Denne gruppen inneholder områder som er
utpekt som følsomme gjødselvareforskriftens § 24 og forurensningsforskriften
kapittel 11. I tillegg vil det kunne omfatte områder som Statsforvalteren har definert
som følsomme for næringsstoffer.
2. Områder utpekt til beskyttelse av naturtyper og arter. Denne gruppen omfatter
områder til beskyttelse av habitater som: består av vann, er i vann, eller som har
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arter som lever i vann, og der vedlikehold eller forbedring av vannets tilstand er en
viktig grunn til beskyttelsen. Gruppen omfatter i første rekke formelt vernede
områder etter naturvernloven og naturmangfoldloven, utpekt av Miljødirektoratet.
Et register over beskyttede områder fins i Vann-nett der områdene vises som et kartlag.
Informasjon vil også vises i faktaark for de berørte vannforekomstene

Figur 17. Viser andel vannforekomster med beskyttelse i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett
09.02.2021.

Figur 18. Viser andel beskyttede områder fordelt på type i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett
09.02.2021.

Oversikt over vernede områder
I vannregion Agder finnes det flere landskapsvernområder som også inneholder marine
arealer, i tillegg til hummerfredningsområder, sjøfuglreservater, nasjonal laksefjord,
verneplan for vassdrag, bevaringssoner og nasjonalparker. Disse områdene har ulike
restriksjoner knyttet til bruk, og er gode tiltak for å bevare vannmiljøet og biomangfold.
Ifølge Meld. St. 29 (2020-2021) er det et ønske om økt marint vern, og et prosjekt med ett
eller flere større marine verneområder i området Nordsjøen - Skagerrak – Oslofjorden skal
vurderes.
Det er også mange myr- og våtmarksområder som er vernet som reservater i region Agder.
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Nasjonalparker:
Raet nasjonalpark er en marin nasjonalpark hvorav 98% av de 607 kvadratkilometerne som
inngår i parken er sjøareal. Raet fra Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i sørvest og
til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst. Nasjonalparken ligger i kommunene Arendal,
Grimstad og Tvedestrand i Agder.
I tillegg ligger en liten del av Jomfruland nasjonalpark, i Telemark og Vestfold fylke, i
vannregion Agder.
Verneområder:
 Flekkefjord landskapsvernområde og Oksøy-Ryvingen landskapsvernområder
(Flekkefjord)
 Auesøya landskapsvernområde (Grimstad)
 Kalvøya - Ytre Tronderøya landskapsvernområde (Lillesand)
 Listastrendene (Farsund kommune)
 Framvaren (Farsund kommune)
Hummerfredningsområder:
Det er 7 etablerte hummerfredningsområder i Agder: Buvika i Risør, Flødevigen i Arendal,
Skallefjorden og del av Blindleia i Lillesand, Sandvigdalsfjorden i Kristiansand, Kleppeskjær i
Lindesnes og Kjellenes - Krågeholman og Byfjorden - Grisefjorden i Flekkefjord kommune.
Bevaringssoner i Tvedestrand
I Tvedestrand kommune er det etablert bevaringssoner i hele indre del av fjorden, delt opp i
Indre Oksegjord, Furøya, Kvastadkilen og Sagesund. I tillegg er det bevaringssone utfor
Askerøya (Ytre Skjærgård).
Nasjonale laksefjorder
I vannregion Agder har vi ett område som er utpekt som nasjonal laksefjord; Mannefjorden,
fra Lindesnes til Fugleøya. Nasjonale laksefjorder skal gi et utvalg av de viktigste
laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og
mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene.
Sjøfuglreservater
Det finnes 56 sjøfuglreservater i region Agder. Disse omfatter i hovedsak landareal, oftest
øyer, men også noe av vannarealet rundt. Reservatene har restriksjoner knyttet til
ferdselsforbud (forstyrrelser) eller ilandstigningsforbud i hekkeperioder.
Naturreservater for myr eller våtmark
Agder har ett våtmarksområde som står på Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt
viktige våtmarksområder. Det er Lista våtmarks system som ligger i Farsund kommune. Dette
overlapper til dels med landskapsvernområdet på Lista, og det verna vassdraget
Nesheimsvassdraget.
For øvrig er det 45 myr- eller våtmarks reservater i Agder, som har ulik oppfølging knyttet til
forvaltningsplaner eller skjøtselsplaner.
Verneplan for vassdrag
I vannregion Agder har vi 20 vassdrag som inngår i en nasjonal verneplan for vassdrag der de
vernede vassdragene til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges
vassdragsnatur. Det er lagt vekt på å verne hele nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon,
der bla. elveløpsformer og vannfauna inngår som viktige deler av vernegrunnlaget.
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