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Ordforklaringer
EU sitt vannrammedirektiv:
Europaparlament og råds direktiv 2000/60/EF om etablering av rammer for en felles vannpolitikk i EU,
er et av EUs viktigste og mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver. Vannrammedirektivet har som
generelt mål at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå «god tilstand» jf. kriterier.
Vannforskriften
(forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen) ble vedtatt ved kongelig resolusjon
15.12 2006, med ikrafttredelse fra 1.1 2007. Sist endret 1.1. 2019. Forskriften er hjemlet i
forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven, og forvaltes av
Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.
Vannregion
Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som er satt sammen til en
hensiktsmessig forvaltningsenhet. (Største forvaltningsenhet).
Vannområde
Del av vannregion som består av flere, ett enkelt eller deler av nedbørfelt med eller uten kystområde
som er satt sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet.
Vannforekomst
En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv, bekk,
kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse.
Vannregionmyndighet (VRM)
Vannforskriften § 20 angir hvilke fylkeskommuner som skal være vannregionmyndighet for den enkelte
vannregion. Vannregionmyndigheten skal, i nært samarbeid med vannregionutvalget, koordinere
arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften (§ 21).
Vannregionutvalget (VRU)
Et samarbeidsorgan for Vannregionmyndigheten i arbeidet med å gjennomføre vannforskriften. VRU
skal bestå av representanter fra berørte sektormyndigheter, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og
kommuner, og er oppnevnt og ledet av vannregionmyndigheten (vannforskriften § 22).
Vann-Nett (www.vann-nett.no)
Vann-Nett er kunnskapsdatabasen for arbeidet med vannforskriften i Norge. Her finnes informasjon
om miljøtilstand, påvirkningsfaktorer og risikovurderinger på landsbasis, regionalt og lokalt nivå.
Tiltaksprogram
Et sektorovergripende tiltaksprogram for den enkelte vannregion som skal oppsummere alle relevante
fastsatte tiltak og alle relevante typer av tiltak som foreslås for å oppfylle miljømålene i
forvaltningsplanen. Tiltaksprogrammet utarbeides av vannregionmyndigheten i samarbeid med
vannregionutvalget. Det skal oppdateres hvert sjette år (vannforskriften § 25).
Sektormyndighet
Den myndighet som forvalter lover, regelverk og andre virkemidler for tilsyn, kontroll og annen
regulering av virksomhet innenfor en definert type aktivitet (sektor) i samfunnet.
Påvirkning
Kjente påvirkninger som vurderes å kunne påvirke miljøtilstanden i vannforekomsten. Alle relevante
påvirkninger som kan gi avvik fra naturtilstanden skal registreres i Vann-Nett.
Øvrige begreper og definisjoner finnes på www.vannportalen.no
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Vårt verdifulle vann (forord)
Vannet er vår viktigste ressurs!
God vannkvalitet er viktig både for befolkning og næringsliv. Vi er alle avhengige av rent
drikkevann og nok vann til både dusj og andre gjøremål i hjemmet. Mange
næringsvirksomheter i Agder er helt avhengig av vannressursene. Fritidsaktiviteter ved vann,
som båtliv, sportsfiske og badeliv, gir økt livskvalitet og helse. Videre er vann også et viktig
trivselselement for mange i nærmiljøet hvor man bor, for både store og små.
Samfunnet utvikler seg stadig, og i Agder er økt vekst et satsingsområde. Arealbruk er den
største trusselen mot naturmangfoldet vårt, både til vanns og lands. Samfunnsutvikling og
andre bærekraftsmål vil derfor kunne øke belastningen på vannmiljøet.
Klimaendringer er et økende problem, hvor samfunnet allerede får store skader av økt
nedbør og flomepisoder. Kostnadene knyttet til skader fra flom og overvann kan bli enorme
hvis vi ikke planlegger for gode løsninger.
Vi skal sikre vannet i Agder som ressurs for alle og samtidig forvalte vannet bærekraftig,
etter naturens egne tålegrenser og i tråd med vannforskriften og FNs bærekraftsmål.
En samordnet forvaltning er derfor helt avgjørende. Dette ivaretar Agder vannregion med
sin vannforvaltningsplan, som skal være helhetlig og samordnet på tvers av alle sektorer som
bruker og påvirker vann og hvor hovedmålet er godt vannmiljø.
I denne planperioden vil Agder vannregion ha hovedfokus på kyst. I løpet av høringen kom
det inn mange innspill fra både sektormyndigheter, interesseorganisasjoner og
privatpersoner som gjaldt bekymring for miljøet i kysten vår. Vi vil derfor jobbe målrettet
med tiltak som kan forbedre kystmiljøet.
Helhetlig vannforvaltning handler om å finne veien til målet i fellesskap, der målet er å
forvalte vannet til beste for alle. FNs bærekraftsmål nr. 17 om «samarbeid» er viktig for å nå
målene. Dette betyr langsiktig og entydig politikk og praksis i forvaltningsdialogene.
Dialogene skjer mellom sektorer i statsforvaltningen, overfor regional stat og regionalt og
lokalt politisk nivå, men også samarbeid mellom næring, forskning og forvaltning. Det er
derfor viktig å fokusere sterkere på forvaltningens løpende saksbehandling etter plan- og
bygningsloven og annet sektorlovverk slik at vi kan nå vannforskriftens miljømål.

Arne Thomassen
Leder av Agder vannregion
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Sammendrag
Bakgrunn og formål
Regional vannforvaltningsplan er en regional plan etter plan- og bygningsloven og
vannforskriften. Formålet med vannforvaltning er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, og
å forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok. Dette oppnår vi
ved å hente inn kunnskap om hva som er dagens miljøtilstand i vannet, hvilke påvirkninger
som finnes og hva som er hovedutfordringene i vannregionen.
Vannforvaltningsplanen skal koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk både på
tvers av sektorer og på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Vannforvaltningsplanen angir
miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. I tillegg til å fastsette
miljømålet angir planen når man skal nå målene, og hvilke tiltak vi vil prioritere for å nå
miljømålene.
Om vannregionen
Agder vannregion er en av ti vannregioner i Norge, som igjen er inndelt i syv vannområder.
Figuren under viser kart over vannregionen med vannområdene, og hvilke kommuner som i
hovedsak ligger i hvert vannområde. For nærmere beskrivelse av vannområdene, se kapittel
2.

Gjerstad-Vegår: Arendal, Tvedestrand,
Risør, Kragerø, Vegårshei og Gjerstad

Nidelva: Grimstad, Arendal, Froland, Åmli,
Nissedal, Fyresdal, Kviteseid, Tokke og
Valle

Tovdal: Kristiansand, Lillesand, Birkenes,
Iveland, Froland og Åmli

Otra: Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje
og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle

Mandal-Audna: Åseral, Lindesnes,
Lyngdal og Kristiansand

Lygna: Farsund, Lyngdal og Hægebostad
Sira-Kvina: Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal
og Lund

Miljøtilstand
I Agder vannregion har ca 36 % av det naturlige overflatevannet god, eller svært god
økologisk tilstand. For vann som har blitt klassifisert som sterkt modifiserte vannforekomster
(SMVF), er kun 14 % definert til å ha godt økologisk potensiale.
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Hovedutfordringer
Vann-Nett viser at de største utfordringene i Agder vannregion er langtransportert
forurensning (sur nedbør), fulgt av vannkraft, introduserte arter og sykdommer. Videre følger
jordbruk, urban utvikling (flere tema inngår), renseanlegg, industri, vegtransport og gruvedrift.
Klimaendringer kan føre til at allerede kjente miljøbelastninger utgjør en tilleggsbelastning. I
tillegg må man vurdere den samlede påvirkningen i hver vannforekomst. Flere påvirkninger
kan forsterke hverandre og må derfor sees i sammenheng. Tabellen under viser de viktigste
påvirkningene i vannregionen og vannområdene. I tillegg er det utfordringer og påvirkninger som
ikke er registrert i vann-nett, men som er viktig å belyse i forhold til en helhetsvurdering av tilstanden
i vannforekomstene, se mer om dette i vedlegg 2.

Prioriteringer
Prioritering av tiltak handler om å fordele tiltakene geografisk og over tid. I tillegg beskriver
vannforvaltningsplanen hvordan man bør prioritere tiltakene for å løse hovedutfordringene.
Sektormyndighetene har en viktig rolle i å prioritere rekkefølgen av egne tiltak, ta stilling til
måloppnåelsen og vurdere samarbeid med andre sektormyndigheter.
Hovedfokus på kyst
Det er en negativ utvikling av vannmiljøet i kystområdene i Agder vannregion og
vannregionen skal i planperioden 2022 – 2027 ha hovedfokus på kysten vår. Kysten langs
Agder er flere steder allerede sterkt belastet med mange ulike påvirkninger som samlet gir
dårlige tilstander. Dette dreier seg bl.a. om stadig økende næringstilførsel, forurensning,
plastforsøpling, spredning av fremmede arter og nedbygging som gir endring i økosystemene
8

og nedgang i flere av fiskebestandene. Regionen er også i stadig vekst og klimaendringer vil
forsterke den negative utviklingen av kysten fra forventet økt press fra både næring og
befolkningsvekst.

Hovedfokus Kyst
Vannregion Agder vil i planperioden 2022 – 2027 ha hovedfokus på kysten vår.
Det er en bekymring i regionen for utviklingen av kystområdene, inkludert Skagerrak. Den negative
utviklingen av vannmiljøet i kystvann kommer særlig fram når en ser helhetlig på påvirkningene,
men kommer ikke like tydelig frem av registreringene i Vann-nett.
Det er et behov for å vite mer om hvor motstandsdyktige økosystemene knyttet til kysten er
overfor presset de utsettes for. Ved å ha et hovedfokus på kyst i planperioden ønsker vi å oppnå at
arbeidet blir mer målrettet, og målet er at det kan bidra til et økt engasjement både blant politisk
nivå, forvaltning, næring og i befolkningen. Vi vil også i større grad knytte oss til det betydelige
forskningsmiljøet på kystsoneøkologi som er i regionen.
Selv om vi i planperioden skal ha hovedfokus på kyst, vil det samtidig være viktig å følge opp
tiltakene som er rettet mot sur nedbør, vannkraft, krypsiv og tiltak som forbedrer miljøet i
innsjøer, elver og bekker. Med et hovedfokus ønsker vi å øke samarbeidet om et felles mål, som i
denne planperioden er miljøet i sjøen langs kysten. Påvirkninger kan knyttes både direkte og
indirekte til kyst og mange av tiltakene som gjennomføres i ferskvann vil ha en positiv effekt også
på kystvannet.

Påvirkningene som er summert opp i neste avsnitt er store belastninger som også skal ha høy
prioritet i kommende planperiode. Å jobbe målrettet med avbøtende og forebyggende tiltak
mot disse påvirkningene er viktig med tanke på formålet med en helhetlig vannforvaltning.
Vi kan i all hovedsak dele tiltakene i vannregionen inn i restaurerende tiltak, forebyggende
tiltak eller forskning og kunnskapsinnhenting. I Agder vannregion er disse tre typene tiltak
foreslått for følgende påvirkninger:


Forsuring er den definitivt største årsaken til at store deler av Agder vannregion ikke
oppnår miljømålene. Derfor kalker vi i dag vassdragene Storelva, Nidelva,
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Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Audna, Lygna, Kvina og Åna. Selv om det er bedring
er det viktig at man fremdeles jobber videre med problemstillingene, og at staten
opprettholder finansieringen. En reduksjon av kalkingstiltakene i denne planperioden
vil medføre redusert økologisk tilstand i mange vannforekomster.
Vannkraft: Konsekvenser av vannkraft er den faktoren etter forsuring som påvirker
vannet i Agder vannregion mest. Vannkraftproduksjon er samfunnsnyttig, samtidig
som den gir store miljømessige utfordringer. I denne planperioden vil vi utarbeide
planer for biotoptiltak, terskler og erosjonssikringstiltak og gjennomføre tiltak i
vassdragene som er prioritert i Vannforvaltningsplanen 2016-2021.
Forurensede sedimenter på sjø- og elvebunn er et stort problem flere steder langs
kysten i Agder vannregion. Dette er også et prioritert område på nasjonalt hold.
Kostholdsråd er innført flere steder grunnet helsefare ved å spise sjømat i de
forurensede fjordene. Vi bør prioritere tiltak som bedrer miljøtilstanden og samtidig
bidrar til å redusere behov for kostholdsråd.
Fremmede arter og sykdommer: Spredning av fremmede fiskearter, spesielt ørekyt,
gjedde og sørv til vassdrag er et stort problem i Agder. Spredning av fremmede arter i
kystvann er også et problem, og spesielt stillehavsøsters har fått mye 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 årsaken samtidig som man gjennomfører tiltak 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. Selv om det er oppmerksomhet og aksjoner på feltet for havforsøpling,
er også utfordringen med innlandssøppel stor.
Fysiske hindringer: Det er mange årsaker til menneskeskapte hindringer i vassdrag,
blant annet veiutbygging, urban utvikling, vannkraft, jordbruk og skogbruk. Tiltakene
er i stor grad de samme uavhengig av årsaken til fysiske hindringer i vassdrag.
Næringstilførsel: Eutrofiering på grunn av stor næringstilførsel fra menneskelig
aktivitet er et problem i vassdrag, innsjøer og i kystvann. Det er mange kilder til økt
næringstilførsel til vann. De viktigste kildene i Agder vannregion er avløpsanlegg,
jord- og skogbruk og i noen områder akvakultur

Miljømål
Det er et overordnet mål at vannforekomstene som et minimum skal ha god økologisk og
kjemisk tilstand for overflatevann, og god kvantitativ og kjemisk tilstand for grunnvann.
Vannforekomstene som har svært god tilstand, skal beskyttes mot forringelse.
Hovedregelen i vannforskriften er at man skal nå miljømålene innen utgangen av 2027 (§ 8).
Hvis vesentlige kostnader eller andre tungtveiende hensyn som tekniske årsaker eller
naturgitte forhold tilsier det, kan man utsette måloppnåelsen til utgangen av 2033 (§ 9).
Mindre strenge miljømål (§ 10) gjelder i særlige tilfeller der samfunnsnyttig aktivitet gjør det
umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå miljømålene.
I Agder vannregion får over 70 % av de naturlige vannforekomstene utsettelse for kravet om
å nå miljømålet om god tilstand innen 2033. Påvirkning fra sur nedbør er hovedårsaken til at
så mange vannforekomster har fått utsettelse.
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Retningslinjer for arealplanlegging
For å unngå forringelse av miljøtilstanden i vann og for nå de nasjonalt fastsatte målene i
denne vannforvaltningsplanen, er det utarbeidet retningslinjer for arealplanlegging etter
plan- og bygningsloven og vannforskriften (vedlegg 4).
Hensikten med retningslinjene er å inkludere vann på et tidlig stadium i kommunens
samfunns- og arealplanlegging og oppnå helhetlig vannforvaltning. Retningslinjene er
førende for planarbeid etter plan- og bygningsloven.
Kommunene har som sektormyndighet og arealmyndighet et selvstendig ansvar for å følge
opp vannforskriften.
Konsekvensutredning
I konsekvensutredningen (vedlegg 3) er konsekvenser av miljømål og foreslåtte tiltak
beskrevet for hver sektor/påvirkning. Hovedfokus i utredningen er konsekvenser for
vannmiljø, men der det er mulig, hensiktsmessig eller relevant er også konsekvenser for
følgende tema vurdert:










Naturmangfold, fauna og flora
Jord, luft, vann og klima
Nasjonale og internasjonale miljømål
Økosystemtjenester
Befolkning og folkehelse
Følgen av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning og flom
Beredskap og ulykkesrisiko
Kulturminner og landskap
Materielle verdier

Generelt viser konsekvensutredningen at vannforvaltningsplanen vil virke positivt på alle
temaene, med unntak av materielle verdier. Tiltakene foreslått for å nå miljømålene vil gi
større kostnader for privatpersoner (vann og avløp), næringsliv, kommuner og staten.
Tiltakene under vannkraft og flomvern vil i tillegg kunne gi moderat negative effekter for
klima (produksjon av fornybar kraft kan reduseres) og i forhold til flom, beredskap og
ulykkesrisiko (mulighet for flomdemping kan bli mindre).
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Samarbeid og nettverk
Tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig for å komme i mål med vannarbeidet. Det vil være
behov for å fortsette og forbedre samarbeidsorganene som eksisterer i dag, slik som
vannregionutvalget, arbeidsgruppene og referansegrupper. Her er det viktig at berørte
sektormyndigheter og virksomheter deltar, samt at interesseorganisasjoner og befolkningen
for øvrig involverer seg. I Agder vannregion planlegges det å opprette tre faste stillinger som
vannområdekoordinator, i et samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene.
Vannområdekoordinatorene vil få en viktig rolle i å lede arbeidet i vannområdene, og vil
bidra til god lokal forankring og medvirkning. De vil også være viktige når kommunene skal
følge opp vannforvaltningsplanen.
Leseveiledning
Det politiske budskapet i denne planen er fremhevet i de nye arealplanretningslinjene i
vedlegg 4, prioriteringene i kapittel 4.3, miljømål i kapittel 5.2 og i konsekvensutredningen
av planen i vedlegg 3.
Tilsvarende er spesielt arealplanretningslinjene, prioriteringene og miljømålene høyst
relevant for kommunal saksbehandling og andre sektormyndigheter. Kapittel 3, Hvordan
virker planen, er også viktig for alle sektormyndigheter.

Foto: Berit Weiby Gregersen
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1 Planbeskrivelse
Dette kapitlet beskriver planens formål, hjemmelsgrunnlag og virkeområde, samt hvordan
den forholder seg til rammer og retningslinjer i vannregionen. I tillegg redegjør kapitlet for
vurderinger knyttet til forskrift om konsekvensutredninger, samt forholdet til
naturmangfoldloven kapittel II.

Formål
Hensikten med en regional vannforvaltningsplan er å lage en plan for hvordan vi ønsker å
forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv.
Vannforvaltningsplanen skal bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk
på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser.
Vannforskriften gir ikke nye virkemidler til å gjennomføre tiltak. Sektormyndighetene skal
benytte eksisterende lovverk og økonomiske virkemidler for å gjennomføre tiltak.
Vannforskriften setter rammer for miljømål man skal nå innen en gitt frist. I noen
vannforekomster vil man ikke kunne nå miljømålene innen fristen, som er utgangen av 2027
for denne planperioden. Planen angir miljømålet for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og
grunnvann. I tillegg til å fastsette miljømålet angir planen også tidspunkt for når man skal nå
målene.
Arbeidet med regional vannforvaltningsplan 2022-2027 er en revurdering og justering av
vannforvaltingsplanen for perioden 2016-2021. Siden forrige plan har vi fått mer kunnskap,
blant annet gjennom mer overvåking, og gjennomførte og pågående tiltak. Denne planen gir
en oversikt over miljømålsoppnåelse siden forrige plan, og viser hvordan vi skal fortsette
arbeidet med bedre vannmiljø.

Hjemmelsgrunnlag og nasjonale føringer
Vannforskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan- og
bygningsloven, vannressursloven, og naturmangfoldloven.
Arbeidet med de regionale planprosessene etter
vannforskriften følger i all hovedsak prinsippene og
kravene i plan- og bygningsloven. I tillegg har
vannforskriften egne krav som følge av vanndirektivet.
Planen skal være i tråd med naturmangfoldloven kapittel
II, som inneholder alminnelige bestemmelser om
bærekraftig bruk. Vurdering av om planen er i tråd med de
miljørettslige prinsippene (§§ 8 til 12) skal framkomme i
planen.
Lenker til aktuelle lover og forskrifter ligger i referanselisten.
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Vannforskriften §1:
Formålet med denne forskriften er å gi
rammer for fastsettelse av miljømål som
skal sikre en mest mulig helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av
vannforekomstene
Plan- og bygningsloven §1:
Loven skal fremme bærekraftig utvikling
til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner.

Klima- og miljødepartementet (KLD) gav ut en presisering av kommunenes oppgaver og
ansvar i 27.04.21. Dette i forbindelse med oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene og tiltaksprogram. Formålet med presiseringen er å fremme
kommunens viktige rolle knyttet til vannforvaltningsarbeidet. Dette inngår omfatter viktige
tema som arealplanlegging, klimatilpasning, drikkevann, avløp, landbruk og badeplasser.
Kommunene vil derfor være sterkt involvert i arbeidet i vannregionutvalget og særlig
arbeidet i vannområdene.
Les mer om Klima- og miljødepartementets presisering av kommunenes oppgaver her.
Nasjonale føringer for arbeidet med å oppdatere de
regionale vannforvaltningsplanene
Klima- og miljødepartementet har i samråd med berørte departement utarbeidet nasjonale
føringer for arbeidet med å oppdatere 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, er det føringer på følgende
tema:








Kommunens arealplanlegging
Avløp
Landbruk
Fremmede arter
Drikkevann og badevann
Samferdsel
Påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk

Føringene innebærer blant annet at:








Alle avløpsanlegg i den enkelte kommune skal oppfylle rensekrav i henhold til
forurensningsforskriften slik at miljømålene kan nås innen 2027, og senest innen
2033.
Tiltak for villfisk som er påvirket av lakselus eller rømt oppdrettsfisk, skal bygge på ny
kunnskap som har kommet etter at vannforvaltningsplanene for 2016-2021 ble
utarbeidet. Denne kunnskapen er tilgjengelig i Vann-nett.
Regjeringen vil innføre mer forpliktende krav for forurensning fra jordbruket.
Kravene skal sikre god tilstand i alle vannforekomster som blir påvirket av aktiviteter
fra jordbruket. Statsforvaltere og kommuner skal stille krav om miljøtiltak der det er
nødvendig for å nå miljømålene etter vannforskriften innen 2027, og senest innen
2033. Det skal utformes ny hjemmel for tilgangen Statsforvalteren har til å stille
miljøkrav i spesielt utsatte områder.
Regjeringen har utarbeidet en egen tiltaksplan for fremmende arter som truer
vannmiljøet ved at disse artene for eksempel truer vannkvaliteten.
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Transportetater og underliggende virksomheter skal gjennomføre tiltak som bedrer
miljøet i alle vannforekomster, der dette er nødvendig for å nå miljømål i
vannforskriften innen fristene.
Tiltak for å verne drikkevannskildene skal avklares gjennom de regionale
vannforvaltningsplanene, og bli ivaretatt i arealdelen til kommuneplanen gjennom
hensynsoner og tilhørende planbestemmelser.
Tidligere tiders kraftutbygging har tørrlagt en rekke norske elver. Det er behov for
moderne vilkår i flere av våre konsesjoner. Nasjonale føringer for vannkraft som ble
gitt ved brev av 24. januar 2014 fra Olje- og energidepartementet og Klima- og
miljødepartementet skal sette rammene for dette arbeidet. Hensikten med disse
føringene er å finne balansen mellom miljøforbedringer og kraftproduksjon.

Les mer om de nasjonale føringene fra Klima- og miljødepartementet her.
Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet ga Nasjonale føringer for
vannkraft ved brev av 24. januar 2014. Disse føringene vil gjelde fremdeles. De nasjonale
føringene for vannkraft finner du her.
En samling av alle relevante føringer er å finne på www.vannportalen.no/regelverk-ogforinger.
Forholdet mellom vannforvaltningsplanen og gjeldende
rammer og retningslinjer
a) Naturmangoldloven
I henhold til naturmangfoldloven Kapittel II. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk
skal man vurdere planer i forhold til forvaltningsmål for naturtyper og arter i Norge, og
prinsipper for offentlig beslutningstaking (jf. §§ 4-5 og 8-12). Prinsippene skal ligge til grunn
som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet, jf. naturmangfoldloven § 7.
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal etter naturmangfoldloven § 8
også bygge på kunnskap om effekten av påvirkninger
Vannforvaltingsplanen i Agder vannregion fastsetter miljømål for alle vannforekomster i
vannregionen. Planen legger opp til å hente inn kunnskap, og gjennomføre tiltak for å nå
miljømål og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Fylkeskommunen vurderer derfor at
den regionale planen ikke er til hinder, men tvert imot støtter opp om forvaltningsmålene
for naturtyper og arter i Norge. Planen er slik sett i tråd med prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 til 12, og ivaretar naturmangfoldlovens kapittel II om bærekraftig
bruk.
b) Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging
Oppdatering av den regionale planen for vannforvaltning i Agder vannregion er gjort i tråd
med de nasjonale forventningene til kommunal og regional planlegging. Berørte
fylkeskommuner, kommuner og sektormyndigheter i vannregionen har bidratt i arbeidet
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med å oppdatere planen. Det er viktig å følge opp de nasjonale forventningene også ved
gjennomføring av planen.
c) Forholdet til andre planer som gjelder for regionen
Fylkeskommunene har mange regionale planer og strategier. Disse spenner over en rekke
tema, herunder verdiskaping, stedsutvikling, folkehelse, friluftsliv, kulturminnevern, klima,
reiseliv og areal- og transportplanlegging.
Planer i Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-ogutvikling/
Planer i Vestfold og Telemark fylkeskommune:
https://www.vtfk.no/meny/politikk/regionale-planer-og-strategier/
Det er tatt hensyn til den regionale vannforvaltningsplanen i Agder vannregion i regional
planstrategi og regionale arealplaner i begge fylkene. Konflikter mellom andre regionale
planer og vannforvaltningsplanen er ikke kjent. Flere av de regionale planene kan likevel ha
betydning for vannforvaltingsplanen og arbeidet med vannforskriften.
d) Forholdet til Regionplan Agder 2030
Hovedmålet i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030. Blant annet innebærer dette å samarbeide om å nå
FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå. Regionplan Agder 2030 ser miljø, økonomi og
sosial utvikling i sammenheng. Formålet med vannforskriften er å gi rammer for fastsettelse
av miljømål som skal sikre mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av
vannforekomstene. Hovedmålet i regional vannforvaltningsplan vil derfor gjøre at man når
de overordnede målene i Regionplan Agder 2030.
e) Forholdet til FNs bærekraftsmål
De fleste bærekraftsmålene som handler om sosial og økonomisk utvikling er avhengige av
bærekraftig vannforvaltning som sikrer både kvalitet og kvantitet av vann. Av
bærekraftsmålene vil vannforvaltningsplanen bidra til å oppfylle særlig mål nummer 6 som
handler om å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for
alle. Her vil vi særlig trekke fram:
 Nr. 6.1 Sørge for tilgang til trygt drikkevann. Et viktig bidrag her er kommunenes
tiltak for å beskytte drikkevannskilder gjennom hensynssoner med tilhørende
planbestemmelser i kommunal planlegging, slik at behovet for rensing ved
produksjon av drikkevann reduseres.
 Nr. 6.3 Sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning. Avgjørende
her er alle tiltak for å stoppe eller redusere forurensing av vann, eller rydde opp i
gammel forurensing, av miljøgifter og næringsstoffer, slik at god tilstand i
vannmiljøet nås.
 Nr. 6.5 Innføre en samordnet vannforvaltning på alle nivåer. Avgjørende her er å
få de nye samordningsareaene til å fungere, både lokalt (vannområdeutvalg),
regionalt (vannregionutvalg) og nasjonalt (direktorats- og departementsgrupper),
og dessuten godt samspill mellom disse tre nivåene.
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Nr. 6.6 Beskytte og restaurere vannets økosystemer. Avgjørende her er tiltakene
for å beskytte, forbedre og restaurere vannmiljøet slik at målet om god økologisk
tilstand nås.
Nr. 6.b Styrke den lokale medvirkningen i vannforvaltningen. Avgjørende her er
å få til åpne prosesser i vannområdene, med god informasjon og mulighet for
medvirkning for alle interessenter og innbyggere. Vannområdekoordinatorer er
ofte en viktig ressurs for å få dette til.

Oppfyllelse av bærekraftsmål nr. 6 om vann bidrar til å sikre nok vann av god kvalitet til alle,
og legger dermed grunnlaget for oppfyllelse av en rekke andre bærekraftsmål, slik som:
 Nr. 3 om god helse
o Nr. 3.9 om å redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige
kjemikalier og forurenset luft, vann og jord.
 Nr. 2 om å utrydde sult
o Nr. 2.1 om å utrydde sult og sikre tilgang til nok, trygg og sunn mat.
 Nr. 1 om å utrydde fattigdom
 Nr. 4 om god utdanning og mål
 Nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst
o Nr. 8.4 om å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og
miljøødeleggelser der de utviklede landene går foran
 Nr. 9 om bærekraftig infrastruktur og industri
o Nr. 9.4 om å oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer
bærekraftig.
 Nr. 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn
o Nr. 11.5 om å redusere dødstall og beskytte personer som rammes av
katastrofer, herunder vannrelaterte katastrofer.
 Nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon
o Nr. 12.4 om å oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle
former for avfall gjennom hele livssyklusen
o Nr. 12.8 om å sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon
om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med
naturen.
 Nr. 13 om tilpasning til klimaendring. Her er det viktig å jobbe med tiltak som
restaurering av vassdrag med flommark og våtmark, eller gjenåpning av byvassdrag
for å sikre oppfyllelse av vannforvaltningens mål, samtidig som det er naturbaserte
løsninger på håndtering av flom og overvann.
Bærekraftig vannforvaltning er også særlig viktig for oppfyllelse av bærekraftsmål 14 om
bærekraftig utvikling av havet og de marine ressursene samt bærekraftsmål 15 om
viktigheten av økosystemer og å stanse tap av artsmangfold. Samtidig vil enkelte
bærekraftsmål og delmål kunne trekke i retning av økt belastning på vannmiljøet:
 2.3 om å doble produktivitet i landbruket
 7.1 og 7.2 om tilgang til fornybar energi
 8.1 om økonomisk vekst
Oppfylling av bærekraftsmålene samordnet er derfor avgjørende, slik at de støtter og ikke
motvirker hverandre. For vannforvaltningen skal delmål nr. 6.5 om en samordnet
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vannforvaltning bidra til å balansere mellom mål, der også andre sektorer bidrar til å ivareta
vannet.
I regjeringens stortingsmelding "Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå
bærekraftsmålene innen 2030" (juni 2021) er det på flere punkter beskrevet hvordan
vannforvaltningen og vannforvaltningsplanene skal bidra til å oppfylle bærekraftsmålene.
Flere av målepunktene for Norges prestasjon på bærekraftsmålene er direkte knyttet til
oppnåelse av vannforskriftens mål. Les mer:
 Vannforvaltning og FNs bærekraftsmål - Vannportalen (2019)
 Vannforvaltning i Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene (vannportalen.no)
(2021)
Vannforvaltningsplanens prioriteringer vil også bidra til at bærekraftsmålene oppnås:
De prioriterte tiltakene forsuring, forurenset sjøbunn og sediment, forsøpling og
næringstilførsel vil bidra særlig til oppfyllelse av delmål 2.1 om å utrydde sult, delmål 6.3
om å bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, delmål 12.4 om miljøvennlig
forvaltning av kjemikalier og bærekraftsmål 14 om bærekraftig utvikling av havet og de
marine ressurser.
Konsekvenser av vannkraft og fysiske hindringer er to prioriterte tiltak som er avgjørende for
delmål 8.4 om å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, og
delmål 9.4 om å oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig.
Fysiske hindringer er også et prioritert tiltak som vil bidra til å løse utfordringen med
personer som rammes av vannrelaterte katastrofer knyttet til delmål 11.5 og
bærekraftsmål nr. 13 om tilpasning til klimaendring.
Delmål 15.8 om tiltak for å unngå spredning av fremmede arter er spesielt relevant i
sammenheng med det prioriterte tiltaket om fremmede arter og sykdommer, blant annet
gjennom bekjempelse av stillehavsøsters som utgjør en stor utfordring for kystvannet i
Agder vannregion.
Det prioriterte tiltaket krypsiv vil støtte opp om bærekraftsmål 15 om viktigheten av
økosystemtjenester og å stanse tap av biologisk mangfold.

Endringer siden forrige plan
Arbeidet etter vannforskriften foregår i tidssykluser på seks år. Gjeldende
vannforvaltningsplan ble endelig godkjent sommeren 2016. I årene etter 2016 har
sektormyndigheter hatt fokus på både overvåking og tiltaksgjennomføring i tråd med
planen.
I tillegg har det vært gjennomført kalkingsovervåking på mange vannforekomster i Agder
vannregion i forrige planperiode. Disse er beskrevet i overvåkingsprogrammet. Det har også
vært gjennomført mange undersøkelser og mye overvåking i forbindelse med oppfølging av
utslippstillatelser og mudre/dumpesaker, slik som for eksempel europaveiutbyggingen og
opprydningsprosjekter i forurenset sjøbunn.
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Kunnskapsgrunnlaget i vannregionen er betydelig forsterket gjennom mer overvåking,
kartlegging, undersøkelser og øvrig innsamling av kunnskap. Det er likevel fortsatt store
kunnskapshull i datagrunnlaget i Vann-nett. Kunnskapsinnhenting og overvåking må i
kommende planperiode fortsatt ha høy prioritet.
Det har blitt gjennomført miljøforbedrede tiltak i mange vannforekomster i Agder. Tiltakene
spenner seg fra bedring av fiskepassasjer og biotoper til utslippsreduserende tiltak,
kalking/silikat tiltak, bekjempelse av krypsiv, tiltak mot fremmede arter, plukking av
stillehavsøsters, strandrydding og rydding av søppel og fiskeredskaper på havbunnen.
Etter tiltak skal man i tråd med vannforskriften følge opp med prøvetaking for å se om
tiltaket har virket etter hensikten, eller om det er behov for ytterligere tiltak.
Vannregionmyndigheten er ikke kjent med at det er gjennomført oppfølgende
overvåking/prøvetaking i vannforekomstene tiltak er gjennomført i løpet av planperioden
2016-2021. Sannsynligheten liten for at man kan dokumentere effekt av tiltakene som er
gjennomført i løpet av planperioden. Avhengig av type tiltak, så er fire og et halvt år svært
kort tid. Unntaket er tiltak mot fysiske inngrep, hvor effekten ofte er rask.
Dersom man sammenligner miljøtilstanden i 2015 med miljøtilstanden i 2020 ut ifra tall fra
Vann-nett.no (se tabell 1.1), har flere vannforekomster svært god og god økologisk tilstand i
2020 i forhold til 2015.
Tabell 1.1. Sammenligning av miljøtilstand i 2015 og 2020.
Av tabellen så ser man at tilstanden i en del
vannforekomster har blitt bedre siden 2015
og men også at noen få vannforekomster har
fått dårligere tilstand. Tallene kan bety at
miljøtilstanden faktisk har bedret seg, men
det kan også skyldes oppdatering av
datagrunnlaget i Vann-Nett. Mer om dette i
vedlegg 2. kap. 3.1.
Lenke til VannNett-Portal (vann-nett.no)

Hydromorfologi (HyMo) som parameter
Dagens miljøtilstand i vannforekomstene vurderes etter klassifiseringsveilederen. Veilederen
baserer seg i hovedsak på biologiske kvalitetselementer og fysisk/kjemiske
støtteparametere. Hydromorfologiske prosesser som parameter er mindre brukt.
Med hydromorfologiske prosesser menes sentrale hydrologiske og geomorfologiske
prosesser, som skaper den fysiske rammen for akvatiske økosystemer i elver. Variasjoner i
vannføring er sammen med andre fysiske forhold, grunnlaget for det fysiske leveområdet for
akvatiske planter og dyr og en viktig naturgeografisk komponent i det norske landskapet.
Endringer av HyMo, forårsaket av vassdragsreguleringer, flomforbygning, drenering,
kanalisering, urbanisering, ferdsel på vannveier og lignende, er en stor utfordring i Norge så
vel som i Europa.
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Miljødirektoratet koordinerer for tiden arbeidet med å videreutvikle verktøy for HyMo slik at
det kan inngå i tilstandsvurderingen av vannforekomster sammen med andre fysiskekjemiske og biologiske kvalitetselement. Det kan derfor forventes at dette får større fokus i
kommende planperiode.

Ny aktivitet og nye inngrep i vannregionen i forrige planperiode
Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som vil medføre at
miljømålet ikke nås eller at tilstanden forringes, jf. § 12 i vannforskriften.
På vilkår kan man gi tillatelse til ny samfunnsnyttig aktivitet eller inngrep, selv om dette vil
medføre forringelse i miljøtilstanden, dersom dette skyldes:
a)

b)

Nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller
endret nivå i en grunnvannsforekomst.
Eller:
Ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst
fra svært god tilstand til god tilstand.

Eksempler på slik aktivitet er kraftutbygging, drikkevann, bekkelukking, flomvern og
lignende.
Vilkårene for slike tillatelser er at:
a) Alle mulige miljøforbedrende og forebyggende tiltak iverksettes for å begrense
negativ effekt av inngrepet.
b) Samfunnsnytten vurderes som større enn tapet av natur.
c) Man ikke kan nå formålet med aktiviteten på en miljømessig bedre måte.
Arealbruk og omdisponering av areal til for eksempel veg- og boligbygging, industri- og
næringsformål er viktig for samfunnsutviklingen, men er samtidig de faktorene som kan ha
størst innvirkning på naturmangfoldet og økosystemene i vannet. Det treffes daglig
beslutninger hvor man må veie hensynet til naturmangfold opp mot andre viktige
samfunnshensyn. Mange enkeltbeslutninger kan samlet gi en utvikling som ikke er
bærekraftig for økosystemene. Samfunnsutvikling i regionen, som for eksempel nye
veiprosjekt, nye vann- og vindkraftkonsesjoner, akvakulturkonsesjoner og nærings- og
boligområder, er kjente påvirkninger som kan bidra til å forringe enda flere
vannforekomster, samt bidra til at man ikke kan oppnå miljømål. Offentlige beslutninger
som berører naturmangfoldet skal etter naturmangfoldloven § 8 også bygge på kunnskap
om effekten av påvirkninger. Det er derfor svært viktig å ivareta vann i arealplanleggingen i
tidlig fase.
Sektormyndigheter melder tilbake at § 12 i alt for liten grad er vurdert og brukt. Noen
sektormyndigheter viser til at § 12 har blitt vurdert i aktuelle saker, men at dette ikke er
dokumentert. Det har pågått flere større utbyggingsprosjekter i regionen, men det er meldt
inn kun tre tilfeller der § 12 har kommet til anvendelse. Det vil snart foreligge et
rapporteringssystem for § 12 i Vann-Nett, men frem til dette foreligger skal vurdering og
bruk av § 12 meldes inn til vannregionmyndigheten i alle saker.
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Store utbyggingsprosjekter i regionen og § 12
Ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal: Nye Veier melder at det er en rekke tillatelser fra
anleggs- og driftsfasen, der det gjennomgående i tillatelsene er blitt avklart at
vannforskriften § 12 ikke kommer til anvendelse. Vi har derfor ingen registreringer knyttet til
E18 Tvedestrand-Arendal. Dette gjelder tillatelser til fysiske inngrep i bekker/vassdrag,
utslippstillatelse, anleggsfase og driftsfase, og tillatelse til mudring/dumping.
NY E39 Kristiansand vest-Mandal øst og Mandal øst-Mandal by: Nye Veier melder at en
rekke tillatelser er gitt i prosjektet, der det gjennomgående i tillatelsene er blitt avklart at
vannforskriften § 12 ikke kommer til anvendelse. Dette er søknader om utfylling i sjø og
vassdrag etter forurensningsloven, tillatelser til fysiske tiltak i vassdrag, og tillatelser til
midlertidig utslipp fra anleggsarbeid.
Konsesjoner akvakultur og blå næring
Det er gitt 18 nye konsesjoner etter akvakulturloven i Agder vannregion. I tillegg er det blitt
gitt 5 % økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) til matfisktillatelser for laksefisk.
Tillatelsene er blitt avklart etter § 12 og denne har ikke kommet til anvendelse.
Etablering av nye boligområder og næringsområder: en kommune har meldt inn at § 12 har
kommet til anvendelse. Øvrige tilbakemeldinger fra kommunene er enten at § 12 ikke er
vurdert eller at § 12 ikke har kommet til anvendelse.
Det er etablert ni nye kraftverk:
I planperioden 2016-2021 er det hittil etablert ni nye kraftverk i vannregionen. I en sak har
NVE vurdert at man trolig ikke med rimelighet kan nå miljømålet god økologisk tilstand
(GØT) uten uforholdsmessige kostnader eller at det går vesentlig ut over bruken. I dette
tilfellet vil påvirket vannforekomst derfor være kandidat til svært modifisert vannforekomst
(SMVF) og få miljømålet godt økologisk potensiale (GØP) (typisk større kraftverk og/eller
regulering).
I åtte saker har NVE vurdert at man trolig kan opprettholde/nå miljømålet GØT ved å
gjennomføre de avbøtende tiltak konsesjonen pålegger, eventuelt med ytterligere tiltak
hjemlet i vilkårene på et senere tidspunkt, dersom det skulle være behov.
Nye tillatelser:
NVE har gitt 27 tillatelser etter vassdragslovgivningen i planperioden 2016-2021. To
tillatelser gjelder større kraftverk og opprustings- og utvidelsesprosjekter (O/U-prosjekter)
(Rafoss kraftverk og Åseralprosjektet). For Rafoss kraftverk kan påvirkede vannforekomster
forventes å bli kandidater til SMVF (kSMVF) med miljømålet GØP (typisk større kraftverk
og/eller regulering). Vannforekomstene som blir berørt av Åseralprosjektet er allerede
SMVF.
Øvrige tillatelser gjelder småkraftverk, vannuttak og mindre O/U-prosjekter, hvor man
forventer en liten til middels påvirkning. I de fleste av disse vannforekomstene vil man med
rimelighet kunne opprettholde/nå GØT ved å gjennomføre de avbøtende tiltak som er pålagt
i konsesjonen eller hjemlet i vilkårene.
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Det er gitt konsesjon til åtte vindkraftanlegg i Agder vannregion: det er usikkert i hvilken
grad § 12 har blitt eller blir vurdert der utbygging påvirker vannforekomster.
E18 Dørdal-Grimstad:
Prosjektet er i tidlig fase og må vurderes senere.

2 Vannregionen vår
Inndelingen av Agder vannregion er for planperioden 2022 – 2027 den samme som for
planperioden 2016 -2021. Andre endringer har likevel kommet til. Aust-Agder og Vest-Agder
ble slått sammen til ett fylke fra 01.01.2020. Videre har en rekke kommuner slått seg
sammen. Denne sammenslåingen har ingen direkte virkning på vannregionen, annet enn at
det blir litt færre fylkeskommuner og kommuner å forholde seg til. I tillegg til Agder fylke
hører også deler av fylkene Vestfold og Telemark og Rogaland til Agder vannregion.

Beskrivelse av vannregionen
Som tidligere følger inndelingen av Agder vannregion naturgitte nedbørsfelt (se fig 2.1), og
dekker totalt et areal på 21 048 km2. Agder vannregion er den sørligste vannregionen i Norge
og er igjen delt inn i syv vannområder (se tabell 2.2). Vannområdene spenner seg over hele
eller deler av flere kommuner, og består av ett eller flere hovedvassdrag som strekker seg fra
nord til sør. Det er i alt 2572 vannforekomster i vannregionen, se tabell 2.1.
Togsus fra Sørlandsbanen forbi Barblivann i Gjerstad
Vannforekomstene fordeler seg på 1812 elver, 558 innsjøer, 38 grunnvann
og 164
Foto: Tanja Øverland
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kystvannforekomster. I alt er 243 vannforekomster vurdert til å være sterkt modifiserte
vannforekomster (SMVF).
Fjell- og skogsområdene i vannregionen har en relativt liten og spredt befolkning.
Befolkningstettheten øker mot kysten, med større utbyggingspress på naturen. Det er lite
påvirkning fra industri og landbruk i nordlige deler, men kraftutbygging og sur nedbør
påvirker i større grad disse områdene.
Kystvannforekomstene hører til to hovedområder/økoregioner; Skagerrak og Nordsjøen Sør.
Grensen mellom disse går ved Lista. Mange havner ligger innenfor området, den største i
Kristiansand.
Tabell 2.1: Oversikt over vannforekomster i Agder vannregion med angivelse av type, antall og samlet
størrelse. Kilde: Vann-nett, 18.02.2021.

Tabell 2.2: Liste over vannområder med tilhørende kommuner og regionråd
Kommuner som
Kommuner der mindre
hovedsakelig ligger
Vannområde
arealer ligger innenfor
innenfor
vannområdet
vannområdet
Gjesdal, Bjerkreim,
Eigersund, Sokndal,
Sirdal, Flekkefjord,
Sira – Kvina
Hægebostad, Åseral,
Kvinesdal og Lund
Bygland, Valle, Bykle,
Sandnes og Farsund
Lygna
Farsund, Lyngdal og
Kvinesdal, Åseral og
Hægebostad
Lindesnes
Kvinesdal,
Åseral, Lindesnes,
Mandal –
Hægebostad, Vennesla,
Lyngdal og
Audna
Evje og Hornnes,
Kristiansand
Bygland og Valle
Kristiansand,
Suldal, Hjelmeland,
Vennesla, Iveland,
Sirdal, Åseral,
Otra
Evje og Hornnes,
Lindesnes, Birkenes,
Bygland, Valle og
Åmli, Tokke, Vinje og
Bykle
Lillesand
Kristiansand,
Grimstad, Evje og
Lillesand, Birkenes,
Hornnes, Bygland,
Tovdal
Iveland, Froland og
Valle og Fyresdal
Åmli
Grimstad, Arendal,
Lillesand, Birkenes,
Nidelva
Froland, Åmli,
Tvedestrand,
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Del av regionråd

Lister-regionen

Lister-regionen
Region
Kristiansand/
Lindesnesregionen
Region
Kristiansand og
Setesdal
regionråd
Region
Kristiansand og
regionråd for
Østre Agder
Regionråd for
Østre Agder,

Gjerstad –
Vegår

Nissedal, Fyresdal,
Kviteseid, Tokke og
Valle
Arendal,
Tvedestrand Risør,
Kragerø, Vegårshei
og Gjerstad

Vegårshei, Gjerstad,
Bygland, Bykle og
Drangedal
Nissedal, Drangedal,
Åmli og Froland

Figur 2.1: Kart over Agder vannregion. Kilde: Miljødirektoratet 2020.
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Vest-Telemark
regionråd

Regionråd for
Østre Agder

Miljøtilstand i vannregionen
I Agder vannregion har ca 36 % av det naturlige overflatevannet god eller svært god
økologisk tilstand. For vann som har blitt klassifisert som sterkt modifiserte vannforekomster
(SMVF), er kun 14 % definert til å ha godt økologisk potensiale.

Figur 2.2: Tilstand fordelt på vannkategori regnet i prosent. Kilde: Vann-nett 06.10.2021.

Beskrivelse av natur, miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger i Agder er nærmere
omtalt i Vedlegg 1 «Hvordan står det til med vannet»
Internasjonale vannregioner
Til tross for at Agder vannregion ikke har vassdrag som krysser landegrenser, er kystvannet
en del av Skagerrak og Nordsjøen. Dette betyr igjen at havstrømmer fra begge disse havene
kan påvirke kystlinjen. Det er interessant for vannregionen å samarbeide både nasjonalt og
internasjonalt for å bedre vannmiljøet langs kysten.

3 Hvordan virker planen?
Dette kapitlet beskriver hvordan planen virker for planlegging og virksomhet i vannregionen.
Kapitlet redegjør også kort for gjennomføring av planen, samt hvilke verktøy vi har i
vannforvaltningsarbeidet.
Vedtatte og godkjente regionale vannforvaltningsplaner betyr først og fremst at regional
vannforvaltningsplan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen, jf. plan – og bygningsloven § 8-2.
Man skal som hovedregel ikke gi tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som vil medføre at
miljømålet ikke nås eller at tilstanden forringes. Man skal følge opp og gjennomføre
foreslåtte tiltak, slik at vi kan nå de fastsatte miljømålene innen fristen fastsatt i planen.

Virkning for kommunal, regional og statlig planlegging og virksomhet
Vedtatt og godkjent regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion skal ligge til grunn
for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i
regionen, jf. plan- og bygningsloven § 8-2. Planen retter seg mot offentlige myndigheter:
 Kommune
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Fylkeskommune
Statlige organ
Virkning for kommunal planlegging

Generelle retningslinjer om arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og vannforskriften
er blitt utarbeidet og står i vedlegg 4. Man forventer at samtlige kommuner i Agder
vannregion bruker retningslinjene, og at kommunene innarbeider dem i kommunale planer.
Kommunene kan gjennom arealplanleggingen sette restriksjoner på arealbruken for å
ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder
vannmiljø. Det er svært viktig at kommunene bruker disse virkemidlene aktivt i
arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i alt vann.
Gjennom arealplanleggingen skal kommunen få fram ulike samfunnshensyn og veie de ulike
hensyn opp mot hverandre. Vannmiljø er ett av flere slike hensyn. Der vannmiljøet blir
berørt, direkte eller indirekte, må kommunen sørge for å ta nødvendig hensyn til vannmiljø
og fastsatte miljømål.
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging understreker også
betydningen av arealplanlegging, blant annet i kapittel 2.3: Kommunene bidrar til gode
miljøforhold i og langs vassdragene gjennom tiltak og god arealforvaltning.
Virkning for statlig og regional planlegging og virksomhet
De regionale vannforvaltningsplanene får også virkning for statlig og regional planlegging og
virksomhet. Statlig eller regional myndighet må sørge for at man når miljømålene i
vannforvaltningsplanene, og at miljøtilstanden i vannforekomstene ikke forringes.
Du kan lese mer om vannmiljø og arealplanlegging på Miljødirektoratet sine sider her.

Konkret gjennomføring av planen
I tillegg til regional vannforvaltningsplan er tiltaksprogrammet og handlingsprogrammet
viktig i arbeidet med å oppnå miljømålene. I forrige planrunde forelå
overvåkingsprogrammet som eget dokument, i denne planrunden er
overvåkingsprogrammet tatt inn i selve planen (kapittel 5.4 og vedlegg 5).
Regionalt tiltaksprogram
Regional vannforvaltningsplan inneholder hvilke mål man skal nå, og når man skal innfri
dem. Tiltaksprogrammet knytter seg til planen, og inneholder forslag til tiltak som må
gjennomføres for å nå miljømålene, jf. vannforskriften § 25. Forvaltningsplanen inneholder
et sammendrag av tiltaksprogrammet.
Tiltaksprogrammet er på høring samtidig med planen, og skal vedtas av fylkestingene men
ikke godkjennes sentralt.
Handlingsprogram
Regionale planer etter plan- og bygningsloven skal ha et handlingsprogram, jf. plan- og
bygningsloven § 8-1. Handlingsprogrammet skal gi en vurdering av hvilken oppfølging planen
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krever: hvem skal gjøre hva når. Handlingsprogrammet er på høring samtidig med
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Fylkestingene skal vedta handlingsprogrammet
sammen med planen. Behovet for å rullere handlingsprogrammet skal vurderes årlig.
Vedtak i fylkesting og sentral godkjenning av planen
I vannforskriften § 29 om vedtak og godkjenning framkommer det at berørte fylkesting i
vannregionen skal vedta planen. Etter vedtak skal planen med vedtaket oversendes til
Miljødirektoratet. Fristen for dette er 31. desember 2021. Miljødirektoratet skal i samråd
med NVE og andre berørte direktorat gjennomgå planen, og gi en tilråding til Klima- og
miljødepartementet. Det er Klima- og miljødepartementet som i samråd med Olje- og
energidepartementet godkjenner planen. I forbindelse med godkjenningen kan Klima- og
miljødepartementet fastsette endringer i planen dersom det er påkrevd ut av hensyn til
rikspolitiske interesser.
Den endelige planen vil derfor bestå av selve planen, fylkestingsvedtaket og den sentrale
godkjenningen.

Vann-nett
Vann-nett er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. Målet med Vann-nett er å gi
rask og enkel tilgang til data i forskjellig format. Her kan du finne ut hvordan det står til i
vannet (miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger med mer) og få data i ulike format
(faktaark og kart).
Vannforskriften setter krav til medvirkning når det gjelder faglige vurderinger, beslutninger
og gjennomføring av tiltak for å oppnå god miljøtilstand i vannet. Vann-nett sikrer tilgang på
miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten,
og tilbyr samtidig mulighet for å gi innspill til vannforvaltningen.
Forholdet mellom Vann-nett og den regionale
vannforvaltningsplanen
Kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på finnes i Vann-Nett Portal. Samtidig som planen
er statisk (justeres og oppdateres hvert sjette år), så er Vann-nett dynamisk og oppdateres
kontinuerlig etter hvert som man legger inn ny kunnskap, gjennomfører tiltak osv. Derfor vil
det lenger ut i planperioden bli mindre samsvar mellom plandokumentene og Vann-Nett. Så
blir det igjen samsvar mellom plan og Vann-nett når neste plan skal justeres og oppdateres.
Enkelte utfordringer og påvirkninger er av ulike årsaker ikke registrert i Vann-Nett, men er
allikevel viktige å belyse for å sikre en helhetsvurdering av tilstanden i vannforekomstene og
forutsetningene får å iverksette riktige tiltak. Dette er oppsummert i vedlegg 2.
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Vann-nett finner du her.

4 Slik vil vi ta vare på vannet
Dette kapitlet beskriver kort hovedutfordringene vi har i Agder vannregion. Delkapitlet om
prioriteringer beskriver hvordan vi skal jobbe i kommende planperiode for å nå miljømålene i
planen.

Hovedutfordringer
De største påvirkningene på vannmiljøet i Agder som gjør at vannforekomstene ikke har god
miljøtilstand, er menneskeskapte. Det må vurderes jevnlig hvilke påvirkninger dette er, hvilke
som er vesentlige, effektene de har på vannmiljøet og dermed hva påvirkningen betyr for
miljøtilstanden i vannet.
I tillegg ser vi på hvilke drivkrefter i samfunnet som er årsaken til disse påvirkningene, og om
vi kan forvente endringer framover.
En stor påvirkning kan alene føre til at miljøtilstanden forverrer seg betydelig, slik at man
ikke oppnår miljømålet. En middels påvirkning kan - sammen med andre påvirkninger - føre
til det samme. En liten påvirkning alene fører ikke til at miljøtilstanden forringes, men
sammen med andre påvirkninger kan den imidlertid føre til at man ikke når miljømålet.
Drivkrefter, påvirkninger, effekt og forventede endringer i fremtiden har betydning for hvor
man bør foreslå tiltak for å beskytte, forbedre eller restaurere vannmiljøet.
De største utfordringene i Agder vannregion er langtransportert forurensning (sur nedbør),
fulgt av vannkraft og introduserte arter og sykdommer. Videre følger jordbruk, urban
utvikling (flere tema inngår) og ukjent kilde, renseanlegg, industri, vegtransport og
gruvedrift. Klimaendringer kan føre til tilleggsbelastning fra allerede kjente
miljøbelastninger. På samme måte forventer man at samfunnsutvikling, arealbruk og
oppstykking av sammenhengende naturområder og framtidig aktivitet og virksomhet i Agder
vil påvirke vannforekomstene framover i tid.
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Figur 4.1: Hovedutfordringer i Agder vannregion 2022 – 2027. Kilde: Vannstatistikk – Hovedutfordringer i
vannregion Agder 2022 – 2027.

Se «Hovedutfordringer for vannregion Agder 2022 – 2027» og kapittel 2.5 i Vedlegg 1 til
denne planen, for mer informasjon om hovedutfordringer for og påvirkninger på
vannmiljøet.

Prioritering av tiltak i Agder vannregion
Dette delkapitlet beskriver hvordan man skal jobbe i kommende planperiode for å løse
miljøutfordringene i Agder vannregion. Temaområdene bygger på hovedutfordringene i
regionen, samt områder der det er behov for å styrke satsingen for å nå miljømålene. 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.
Prioritering av tiltak i denne planperioden handler primært om å fordele tiltakene geografisk
(hvor begynner vi) og fordeling over tid (hva gjør vi i denne planperioden og hva må vi
utsette til neste). Det er også viktig å vurdere om vi oppfyller miljømålene eller om vi har
sørget for tilstrekkelig beskyttelse. Sektormyndighetene har derfor en viktig rolle i å
prioritere rekkefølgen av egne tiltak og ta stilling til måloppnåelse og eventuell tidsutsettelse.
Sektormyndighetene bør i tillegg prioritere tiltak for områder der kunnskap og virkemidler er
tilstrekkelige til å gjennomføre effektive tiltak.
Hver sektor må ta sin del av ansvaret, og prioritering handler derfor som hovedregel ikke om
å sette tiltak i ulike sektorer opp imot hverandre. Dialogen i planarbeidet bidrar til
samordning der flere sektorer påvirker.
Arbeidet med de prioriterte tiltakene vil bidra til å løse de største påvirkningene på
vannmiljøet i Agder og samtidig løse utfordringer som også er avgjørende for å oppfylle en
rekke av FNs bærekraftsmål, som beskrevet i kapittel 1.2.2 e).
Hovedfokus kyst
Med hovedfokus kyst ønsker vi i denne planperiode og jobbe målrettet med tiltak som vil
bidra til å stanse den negative utviklingen av vannmiljøet i kystområdene i vannregionen.
Dette dreier seg om blant annet stadig økende næringstilførsel, forurensning, forsuring,
plastforsøpling, spredning av fremmede arter og nedbygging som gir endring i økosystemene
og nedgang i flere av fiskebestandene. Påvirkningene er bl.a. knyttet til kilder som lekkasje
og forurensning fra vann- og avløp, forurensing fra småbåthavner, arealavrenning fra
landbruk, miljøgifter fra veiavrenning, mikroplast, spøkelsesfiskeutstyr, og urban utvikling.
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Klimaendringer forsterker ytterligere virkningen av menneskelig aktivitet som arealavrenning
fra landbruket og utvasking av miljøgifter. Virkningen av høyere temperatur og mørkere
vann både i ferskvann og saltvann vil påvirke biomassen og sammensetningen av arter i
vannmiljøet. Konsekvenser vi ser er bl.a. økt gjengroing av bukter og strender som videre
påvirker rekreasjon og muligheten for å bruke havet og kysten til næring. Regionen er også
bekymret fordi man ser en negativ utvikling av fiskebestanden i kystområdene, inkludert
Skagerrak. Fiskebestander i sjø forvaltes i sin helhet gjennom havressursloven, er ikke en
parameter i klassifiseringen etter vannforskriften og blir derfor ikke registrert i Vann-nett
eller plandokumentene.
Den negative utviklingen av vannmiljøet i kystvann kommer særlig fram når en ser helhetlig
på påvirkningene, men kommer ikke like tydelig frem av registreringene i Vann-nett.
Påvirkningen av kysten er kompleks og knyttes både til de direkte påvirkningene til kyst som
for eksempel, direkte utslipp fra næring, avløp, overvann, båt osv, men også fra påvirkninger
lenger opp i vassdragene hvor blant annet næringstilførsel og forsøpling kan være en stor
kilde til belastning på kysten.
Arbeidet med miljøgifter har tidligere vært et viktig fokus knyttet til kystvann, ettersom
kysten er generelt preget av miljøgifter fra bl.a. havn og marin virksomhet. Med et kystfokus
ønsker vi nå å fremme viktigheten av å ha fokus på hvordan også andre påvirkningstyper
som kanskje tidligere ikke har hatt samme fokus knyttet til kyst bidrar til å forsterke den
negative utviklingen. Derfor er det viktig å se på den samlede belastningen. Det vil i
fremtiden være viktig å innhente mer kunnskap om hvor motstandsdyktige økosystemene
knyttet til kysten er over det samlede presset de utsettes for. 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 og vi vil også i større grad knytte oss til det betydelige forskningsmiljøet på
kystsoneøkologi som er i regionen.
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.
Restaurering og forebygging
Generelt kan vi dele tiltakene etter to overordnede prinsipper: restaurering og forebygging.
Restaurering
FN har erklært at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Det er
med andre ord ikke nok å bevare natur – vi må også restaurere. Restaurering av vassdrag og
vassdragsnatur er svært viktige tiltak som gjentas innen flere av temaene i
tiltaksprogrammet for Agder vannregion, slik som vannkraft, samferdsel, landbruk,
klimatilpasning og overvannshåndtering. Restaurering er et løsningsorientert
forvaltningsverktøy som vannregionen ønsker å prioritere i denne planperioden.
Agder vannregion skal i løpet av 2022 utarbeide en regional restaureringsplan i tråd med
forslag til nasjonal strategi for restaurering av vassdrag 2021-2030. I første omgang
(2021/22) er følgende restaureringsprosjekt prioritert i vannregionen:


Strengselva, Tvedestrand kommune
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Moelva, Lillesand kommune



Sjøllingstadbekken, Lindesnes kommune



Vanse, Farsund kommune

Alle sektormyndighetene oppfordres til å iverksette de restaureringstiltakene som har størst
effekt på vannmiljøet og som er gjennomførbare med dagens virkemidler. Selv om vi får
stadig mer kunnskap om hvordan vi kan restaurere natur, så må ikke denne kunnskapen bli
en sovepute. Det viktigste ut fra et faglig biologisk perspektiv er å ikke gjøre inngrep som
skader vannmiljøet.
Forebygging
Samtidig som vi reparerer gamle synder, er det vel så viktig å hindre at dagens utbygging og
utvikling i samfunnet blir ødeleggende for framtidens vannmiljø. Vannforvaltningsplanen
legger derfor også vekt på å forebygge skade. Dette er viktig blant annet i arealplanlegging.
Vedlegg 4 Retningslinjer for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og vannforskriften
legger føringer for hvordan hensyn til vannforvaltning skal tas inn i arealplanlegging.
I tillegg er kunnskapsinnhenting, forskning og overvåking viktig for å kunne igangsette de
riktige og viktigste tiltakene for å nå miljømålene.
Forsuring
Forsuring er den viktigste årsaken til at store deler av vannregion Agder ikke oppnår
miljømålene.
Derfor kalker man i dag vassdragene Storelva, Nidelva, Tovdalselva, Otra, Mandalselva,
Audna,
Lygna, Kvina og Åna. Det er avgjørende 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.
En eventuell reduksjon av kalkingstiltakene i denne planperioden vil redusere den økologiske
tilstanden i mange vannforekomster.
Sprengningsarbeider i sulfidholdige bergarter med påfølgende forsuring er et problem i
regionen. Det fører til svovelsyreproduksjon, sterkt redusert pH og transport av store
mengder aluminium og tungmetaller til avrenningsvannet. Det er derfor svært viktig å
iverksette riktige tiltak til riktig tid.
Agder vannregion vil prioritere:
Tiltak
 Lokal kalking
 Overvåking
 Kartlegging av sulfidholdige bergarter

Virkemidler/Behov
 Internasjonalt samarbeid for reduksjon
av langtransportert forurensning
 Nasjonal handlingsplan for kalka
vassdrag
 Finansiering
 Forskning
Ansvarlig myndighet: Miljødirektoratet, Statsforvalteren
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Konsekvenser av vannkraft
Konsekvenser av vannkraft er den faktoren etter forsuring som har størst påvirkning på
vannet i Agder vannregion. Vannkraftproduksjon er samfunnsnyttig samtidig som den gir
store miljømessige utfordringer.
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. Klima- og miljødepartementet og Olje- og
energidepartementet ga i 2019 nasjonale føringer for krafthåndtering i vannforvaltningen.
Føringene slår fast at rapport 49:2013 gjelder også for oppdateringen av
vannforvaltningsplanene 2022-2027. Videre slår de fast at det kan gjøres andre prioriteringer
av vassdrag påvirket av vannkraft i vannregionene som følge av bedre lokal kunnskap eller
som følge av andre regionale prioriteringer. Rapport 49:2013 kan leses her.
Til vannforvaltningsplanene 2016-2021 ble rapporten Regional prioritering av vassdrag med
kraftanlegg utarbeidet i 2015. 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. Gjennom en prosess
i vannregionen i 2019 ble det konkludert med at de regionale prioriteringene i 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. Rapporten Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg kan leses her
Agder vannregion vil prioritere:
Tiltak
Virkemidler/Behov
 Planlegge og gjennomføre tiltak knyttet  Forskriftsfeste naturforvaltningsvilkår
til endrede konsesjonsvilkår.
slik at de gjelder også for eldre
tillatelser.
 Ved revisjon av vilkår kan flere ulike
 I større grad benytte virkemidlene i §§
typer tiltak være aktuelle, inkludert
minstevannføring, miljøbasert
28 og 66 i vannressursloven, for hhv å
vannføring og magasinrestriksjoner.
omgjøre eksisterende konsesjoner og
innkalle kraftverk til
 Problemkartlegging: f.eks. overvåking
konsesjonsbehandling.
eller habitatkartlegging (frivillig eller
pålagt), for å avklare tiltaksmuligheter.
 Benytte nye standard
naturforvaltningsvilkår for å pålegge
 Aktuelle habitatforberedende tiltak:
ulike miljøforbedrende tiltak.
reetablere eller sikre toveis vandring for
fisk, tilrettelegging for gyting og gode
levevilkår.
 Kontroll og tilsyn av eksisterende
konsesjoner
Ansvarlig myndighet: Olje- og energidepartementet, NVE, Statsforvalteren,
Miljødirektoratet, vannkraftprodusenter
Krav om revisjon av konsesjonsvilkår bør normalt fremmes og koordineres gjennom
kommunene.
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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, Vegår-, Sira-Kvina-, Finnså-,
Otra- 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

Bakgrunn og grunnlag for prioriteringene er mer detaljert beskrevet i tiltaksprogrammet.
Innkalling og omgjøring etter §§ 66 og 28 er blant NVEs virkemidler for å planlegge
miljøforbedrende tiltak. Eldre vassdragsanlegg kan kalles inn til konsesjonsbehandling
dersom det foreligger sterke miljømessige hensyn. NVE har imidlertid ikke hjemmel til å
pålegge utredninger eller miljøundersøkelser for å dokumentere miljøpåvirkningen av
konsesjonsfrie anlegg. For at NVE skal kunne behandle en innkallingssak må det finnes
dokumentert kunnskap om verdier i vassdraget og anleggets påvirkning på verdiene, slik at
man kan vurdere det miljømessige hensynet. En bør også ha en ide om hvilke tiltak som må
gjøres for å bedre forholdene. En del konsesjonsfrie anlegg vil ikke oppfylle forutsetningene
for innkalling til konsesjonsbehandling etter vrl. § 66. I slike tilfeller har ikke NVE virkemidlet
til å planlegge tiltak, og det vil i stedet være aktuelt med frivillige tiltak med økonomiske
tilskuddsordninger.
Forurenset sjøbunn og sediment
Forurensede sedimenter på sjø og elvebunn er et stort problem flere steder langs kysten i
Agder vannregion. Dette er også et prioritert område på nasjonalt hold. Kostholdsråd er
innført flere steder grunnet helsefare ved å spise sjømat i de forurensede fjordene. Man bør
prioritere tiltak som bedrer miljøtilstanden og samtidig bidrar til å redusere behov for
kostholdsråd. Agder vannregion vil prioritere:
Tiltak
 Kartlegging og tiltak i fjorder jf. nasjonal
handlingsplan.
 Kartlegging av ytterligere fjorder.
 Kartlegging og tiltak ved skipsverft og
småbåthavner.
 Kartlegging og tiltak ved industri- og
gruvepåvirkning.
 Tilsyn med industri, småbåthavner,
byggeprosjekter mv.

Virkemidler/Behov
 Finansiering
 Pålegg jf. forurensningsloven der det er
mulig.
 Nasjonal handlingsplan

Ansvarlig myndighet: Miljødirektoratet, Statsforvalteren, kommunene mm.
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Fremmede arter og sykdommer
Spredning av fremmede fiskearter til vassdrag er et stort problem i Agder, særlig ørekyt,
gjedde og sørv. Spredning av fremmede arter i kystvann er også et problem, der særlig
stillehavsøsters har fått mye fokus. Spredning av sykdom og parasitter er en del av
utfordringen. Flere fremmede karplanter kan også gi negative effekter på kantvegetasjonen
langs vassdrag Agder vannregion vil prioritere:

Tiltak
 Informasjonstiltak (hindre spredning).
 Problemkartlegging, øke kunnskap om
spredning.
 Gjennomføre aksjoner mot
stillehavsøsters på utvalgte lokaliteter.



Gjennomføre tiltak for å utrydde øybestander av gjedde (i Gillsvann).
Gjennomføre tiltak mot prioriterte
fremmede karplanter i kantsonen langs
vassdrag

Virkemidler/Behov
 Informasjonsarbeid og forebyggende
arbeid.
 Forskning
 Finansiering
 Handlingsplan mot fremmede arter i
Agder.

Ansvar: Miljødirektoratet, Statsforvalteren, kommuner, Mattilsynet, m.m.

Krypsiv
Problemvekst av krypsiv er en stor utfordring i Agder vannregion, og det er derfor viktig å
finne årsaken til masseveksten samtidig som en gjennomfører tiltak for å begrense
problemvekst. Agder vannregion vil prioritere:
Tiltak
 Forskning for å finne årsakene til
massevekst av krypsiv.
 Tiltak for å begrense problemvekst av
krypsiv.

Virkemidler/Behov
 Forskning
 Langsiktig finansiering av
Krypsivprosjektet
 Krypsivfondet i Otra

Ansvarlig myndighet: Miljødirektoratet, fylkeskommunen, Statsforvalteren, kommunene,
vannkraftprodusenter
Forsøpling
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. Selv om det er oppmerksomhet rundt og aksjoner på feltet havforsøpling, er
også utfordringen med innlandssøppel stor. Agder vannregion vil prioritere:
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Tiltak
Virkemidler/Behov
 Etablere gode system for innsamling av  Forbedre regelverket som sikrer kontroll
søppel.
av plast fram til forsvarlig håndtering.
 Informasjonstiltak for holdningsendring  Internasjonalt samarbeid (bl.a. for å
(hindre spredning).
erstatte engangsemballasje med reelt
nedbrytbare alternativ)
 Lokale og nasjonale ryddeaksjoner, også
for fiskeredskap (spøkelsesfiske).
 Finansiering – søkbare tilskuddspotter,
avsette midler i kommunebudsjett.
 Regionalt prosjekt for kartlegging og
 Pålegg om opprensking av forsøplede
opprydning av ytre kyst i regi av
Handelens miljøfond.
områder der forurenser er kjent jf.
forurensningsloven.
 Oppfølgning av forsøplingssaker eller
ulovlig forurensning.
Ansvarlig myndighet: Kommunene, Statsforvalteren, fylkeskommunene,
Miljødirektoratet, frivillige organisasjoner
Fysiske hindringer
Det er mange årsaker til menneskeskapte hindringer i vassdrag, blant annet veier, bolig- og
næringsutbygging, vannkraft, jordbruk og skogbruk. Uavhengig av årsaken til fysiske
hindringer i vassdrag, så er tiltak og virkemidler i stor grad de samme. Vi har derfor samlet
tiltakene i tabellen under. Agder vannregion vil prioritere:
Tiltak
 Sikre vannførings- og
fiskevandringstiltak gjennom konsesjonog revisjonsarbeid.
 Åpne bekkelukkinger som hindrer
fiskens vandring, slik som vannkraft,
landbruk, vei og utbygde områder.
 Habitatforbedrende tiltak (f.eks.
gytegrus, restaurere elveløp mv.).
 Restaurere viktige våtmarksområder.
 Overvåking/problemkartlegging.
 Utforme nye tiltak vannmiljøvennlig
ivaretas gjennom:
o arealplanlegging
o vannkraft:
konsesjonsbehandling, revisjon
av konsesjon
 Tilsyn med konsesjoner og i plan- og
byggesaker.

Virkemidler/Behov
 Finansiering, søkbare tilskuddspotter,
avsette midler i kommunebudsjett.
 Initiativ fra kommuner/frivillige
organisasjoner.
 Pålegg der det er mulig.

Ansvarlig myndighet: Kommuner, Statsforvalteren, Miljødirektoratet, Statens vegvesen,
fylkeskommuner, NVE, vannkraftprodusenter mm.
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Næringstilførsel
Det er mange ulike kilder til økt næringstilførsel til vassdrag, de viktigste kildene i Agder
vannregion er avløpsanlegg, overvann, jord- og skogbruk og langtransportert nitrogen. Agder
vannregion vil prioritere:
Tiltak
Virkemidler/Behov
 Skaffe oversikt over avløpsanlegg etter
 Forurensningsloven og -forskrift.
forurensningsforskriftens kapittel 12 og
 Finansiering: avsette ressurser og
13, og deres rensegrad.
midler i kommunebudsjett.
 Tilsyn og kontroll av kommunale og
 Hovedplan vann- og avløp.
spredte avløpsanlegg (kap. 12 og 13), og
 Lokal forskrift om utslipp fra mindre
revisjon av tillatelser.
avløpsanlegg.
 Tilsyn og kontroll av større avløpsanlegg
 Lokal forskrift om gebyrer for
(kap. 14), og revisjon av tillatelser.
saksbehandling og kontroll av
 Utbedring av kommunalt avløpsanlegg
avløpsanlegg
med lekkasjer.
 Gjødselvareforskriften
 Utbedring av private renseanlegg som
 Regionalt miljøprogram (RMP) og
ikke oppfyller rensekrav.
Spesielle miljøtiltak i landbruket
 Tilknytning av private spredte
(SMIL).
avløpsanlegg til offentlig avløp.
 Initiativ fra kommuner og frivillige
 Blågrønne løsninger, bl.a regnbed,
 Styrke fagmiljøet innen tilsyn- og
gjenåpning av bekker, permeable flater
saksbehandlingsarbeid ved å
 Regulering av utslipp fra akvakultur
opprette vertskommunesamarbeid
(tillatelse og tilsyn)
innen avløpssektoren.
 Begrense avrenning fra jord- og
 Vannressursloven §11,
skogbruk gjennom bl.a. krav til bredde
landbrukslovgivningen og plan-og
av kantvegetasjon
bygningsloven for ivaretagelse av
 Gjenåpne kystbukter som gror igjen pga.
kantvegetasjon langs vassdrag.
næringstilførsel (aktive kilder må
 Naturmangfoldsloven §8
stoppes først).
 Tilsyn med gjødselkjellere.
 Opplæring i og oppfordring til
vannvennlig jord- og skogbruk.
 Arbeid med klimakalkulator og
rådgivning som bidrar til mindre
avrenning til vannmiljø.
 Ivareta forebyggende beskyttelse i
planprosesser
 Forskning og kunnskapsinnhenting
Ansvarlig myndighet: Kommuner, Statsforvalteren, frivillige organisasjoner
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5 Miljømål, tiltak og overvåking
I dette kapitlet presenteres miljømål for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i
vannregionen. Videre gir kapitlet et sammendrag av tiltaksprogrammet og en beskrivelse av
overvåking som gjennomføres i regionen.
Miljømålene i denne planen er vurdert som et samarbeid mellom aktuelle myndigheter i
vannregionen. De er mål som myndighetene i vannregionen skal jobbe sammen om å nå.
Målene bygger på den miljøforbedringen sektormyndighetene er enige om at det er mulig å
oppnå gjennom denne planen. Miljømålene er beskrevet som miljøtilstanden en skal oppnå i
planperioden 2022-2027.

Bedre vannmiljø: Beskytte, forbedre og gjenopprette
Miljømålene er satt med utgangspunkt i vannforskriften, som slår fast at tilstanden i elver,
innsjøer, kystvann og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes.
Det er et overordnet mål at vannforekomstene som et minimum skal ha god økologisk og
kjemisk tilstand for overflatevann, og god kvantitativ og kjemisk tilstand for grunnvann.
Vannforekomstene som har svært god tilstand, skal beskyttes mot forringelse. Les mer om
miljømål her. Du kan lese mer om miljøtilstand og forringelse her.
Hovedregelen i vannforskriften er at man skal nå miljømålene innen utgangen av 2027 (§ 8).
Hvis vesentlige kostnader eller andre tungtveiende hensyn, som tekniske årsaker eller
naturgitte forhold tilsier det, kan måloppnåelsen utsettes til utgangen av 2033 (§ 9). I særlige
tilfeller der samfunnsnyttig aktivitet gjør at det er umulig eller uforholdsmessig
kostnadskrevende å nå miljømålene, gjelder mindre strenge miljømål (§ 10).
Når samfunnsnyttig aktivitet har endret vannføring eller fysiske forhold slik atman ikke kan
oppnå god økologisk tilstand uten at det går vesentlig ut over formålet med aktiviteten,
37

defineres vannforekomstene som sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) (§ 5). For disse
vannforekomstene er det egne miljømål basert på hvor bra vannmiljøet kan bli, uten at det
går vesentlig ut over samfunnsnytten av inngrepene.
Selv om man bruker unntak fra kravet om god tilstand i løpet av planperioden, slik som
tidsutsettelse eller mindre strenge mål, skal man gjøre alle praktisk gjennomførbare tiltak for
å forhindre ytterligere forringelse av tilstanden i de aktuelle vannforekomstene. Miljømålene
skal revurderes ved hver oppdatering av vannforvaltningsplan.
Noen områder er særlig beskyttet med annet regelverk eller andre virkemidler. For disse kan
det være egne miljømål i tillegg til kravet om å unngå forringelse eller som et minimum god
økologisk tilstand (§ 7). Dette gjelder for eksempel vann til uttak av drikkevann (§ 17). Les
mer om drikkevann og badeplasser her.
Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til ny aktivitet eller nye inngrep som kan medføre
at man ikke når miljømålene eller at tilstanden forringes (§ 12). Les veiledning om dette her.
Arbeidet med vannforskriften vil kunne bidra til å oppfylle andre miljømål, og må sees i
sammenheng med miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt. Les mer om nasjonale og
internasjonale miljømål her.

Miljømål i vannregionen
Miljømålene for den enkelte vannforekomst i vannregionen er tilgjengelig i vedlegg 7, og er
illustrert med figurene under.
Miljømål i elver, innsjøer og kystvann
Miljømålene for økologisk tilstand i elver, innsjøer og kystvann er vist i figur 5.1.

Figur 5.1 viser miljømålene for økologisk tilstand for naturlige vannforekomster i vannregionen for denne og
kommende planperiode. Kilde: Vann-nett 21.01.21.

Miljømål for kjemisk tilstand i naturlige vannforekomster i Agder er vist i figur 5.2.
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Figur 5.2 viser miljømålene for kjemisk tilstand for naturlige vannforekomster i vannregionen for denne og
kommende planperiode. Kilde: Vann-nett 21.01.21.

Miljømål for grunnvannsforekomster
Det er registrert 38 grunnvannsforekomster i vannregionen. Det er fremdeles en del
grunnvannsforekomster som ikke er registrert i Vann-nett, særlig i gamle Aust-Agder.
Det er fram til nå gjennomført en svært begrenset kartlegging og overvåking og det har
følgelig ikke har vært mulig å klassifisere disse vannforekomstene. I tillegg finnes det en del
betydelige avsetninger av grovere løsmasser som trolig bør registreres som
grunnvannsforekomster, i første rekke i østre deler av vannregionen.
Gjennom Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) overvåkes det i dag grunnvannskjemi i
fem brønner. Ut over dette har man lite kunnskap om kjemisk tilstand i grunnvannet i hele
vannregionen. De fleste registrerte grunnvannsforekomster i Agder har liten til moderat
belastning fra lokal menneskelig aktivitet og er forventet å ha god kjemisk tilstand. Men
noen av elveslettene som utgjør grunnvannsmagasinene i dalførene er i dag dyrket mark og
dagens arealbruk kan medføre redusert kjemisk tilstand. Regionen er også spesiell ift.
langtransportert forurensning og sårbarhet. Det bør derfor fremskaffes ytterligere
vannkjemiske grunnlagsdata fra flere representative grunnvannsforekomster for å kunne
dokumenter hvor, og i hvor stor grad, dette sammen med lokal påvirkning kan utgjøre en
belastning på grunnvannet eller grunnvannssensitive økosystemer.
Referansemålinger av grunnvannsforekomster i Norge (LGN) viser at grunnvannstanden først
og fremst er betinget av årstidsvariasjoner. Vinterstid er det ved tele i bakken og nedbør som
snø normalt lavest grunnvannstand, fordi det er liten infiltrasjon og nydannelse av
grunnvann. Grunnvannstanden stiger så ved snøsmelting og nedbør i form av regn i løpet
vår- og sommersesongen og er førøvrig betinget av nedbøren som kommer i løpet av de
periodene av året det ikke er frost i bakken. Variasjonene i grunnvannstand i Norge må sies å
være svært regelmessige og årstidsbestemte. Det kan ikke vises til noen trender som endrer
dette i vesentlig grad.
Grunnvannsuttak og annen grunnvannspåvirkning er regulert i vannressursloven. Loven kom
i 2001, og før dette var påvirkning på grunnvann ikke regulert i norsk lov. Eldre
grunnvannstiltak kan fortsette som før, og grunneiers vannuttak til husholdning og husdyr er
unntatt konsesjonsplikt. Konsesjonsplikt utløses dersom et grunnvannstiltak kan være til
nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. Det ble i 2018 også innført
meldeplikt for alle grunnvannsuttak over 100 m3/døgn. I vannressursloven § 44 står det at
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tålegrensen til et grunnvannsmagasin ikke må overskrides, og grunnvannstiltak må ikke
påvirke vannføringen i vassdrag eller føre til økt forurensning av grunnvannet. Det betyr at
vannressursloven regulerer at grunnvannets kvantitative, og i noen grad kvalitative, tilstand
ikke skal forringes, i tråd med miljømålet i vannforskriften.
Basert på referansedata for grunnvannstand og informasjon om kjente grunnvannsuttak
med konsesjon, legger vi til grunn at kvantitativ tilstand for grunnvann i vannregion Agder er
god.
Miljømål i beskyttede områder
Noen områder har en egen beskyttelse grunnet hvordan samfunnet bruker vannet, som
drikkevann eller badevann, at de er særlige følsomme for forurensning av næringsstoffer,
eller fordi de er viktige leveområder for dyr og planter. Drikkevann og badevann har egne
krav til vannkvalitet, mens det kan være restriksjoner for inngrep og bruk i viktige
leveområder i vann for planter og dyr. Disse områdene har som regel strengere krav som
følger av annet regelverk. Her kan du lese mer om drikkevann og badeplasser.
Slike områder har gjerne egne miljømål knyttet til beskyttelsen av området. Disse knytter seg
blant annet til bakterier i drikke- og badevann, eller forvaltningsmål i enkelte verneområder.

Figur 5.3 viser de beskyttede områdene i Agder vannregion fordelt på type beskyttelse. Områder beskyttet etter
havressursloven (f.eks. fredningsområder for hummer) er ikke med i oversikten. Kilde: Vann-nett 29.10.2021

Miljømål i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
Det er 243 SMVF i Agder vannregion. Vannforekomstene med moderat eller dårlig tilstand i
2033 har mindre strenge miljømål. Du kan lese mer om sterkt modifiserte vannforekomster
(SMVF) i vedlegg 1. Miljømålene for økologisk potensiale i sterkt modifiserte
vannforekomster (SMVF) i Agder vannregion er vist i figur 5.4.
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Figur 5.4 viser miljømålene for økologisk potensiale for SMVF i vannregionen for denne og kommende
planperiode. Kilde: Vann-nett 29.10.2021.

Forventet miljøforbedring i denne planperioden

Figur 5.5 Viser forventet miljøforbedring til neste planperiode i vannområdene som følge av
vannforvaltningsplanen. Første rad for hvert vannområde viser dagens tilstand (2021). De neste to radene gir en
oversikt over miljømålene for de neste to planperiodene, med de miljømålene som er registrert i dag. Figuren er
et øyeblikksbilde og kan endre seg over tid, ettersom kunnskapen om vannmiljøet endres/forbedres. Kilde: Vannnett 21.1.21.

Sammendrag av tiltaksprogrammet
Tiltaksprogrammet gir en overordnet fremstilling av hvilke tiltakstyper man må gjennomføre
for å nå miljømålene i vannforvaltningsplanen for Agder vannregion 2022-2027. Dokumentet
beskriver også grunnlaget for prioriteringene, samt presenterer behov for kunnskap og
virkemidler i tillegg til kostnader for planperioden.
Foto: Berit Weiby Gregersen

Programmet er delt inn etter tema. Hvert kapittel (tema) gir en kort beskrivelse av relevant
tilstand, utfordringer og planlagte miljøforberedende og forebyggende tiltak med kostnader.
Kapitlene inneholder også vurdering av mulig måloppnåelse for tiltakene, før hvert tema
oppsummeres med positive virkninger for samfunn og miljø.
Planlagte tiltak i perioden
Tabell 5.1 oppsummerer alle tiltak som til nå er inkludert av sektormyndighetene i den
nasjonale vannkunnskapsbasen, www.Vann-nett.no for perioden 2022 – 2027.
For planperioden dreier det største antall tiltak (over 450 til sammen) seg om forskning og
kunnskapsinnhenting, med en samlet investering på over 12 millioner kroner. Kartlegging og
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undersøkelser virker ikke direkte på forbedring av miljøtilstanden i vannforekomstene, men
er likevel registrert i Vann-nett som tiltak, og er med i tiltaksprogrammet.
Det nest største temaet er tiltak mot forsuring (kalking). De foreløpig estimerte
investeringskostnadene knyttet til kalking er nesten 97 millioner kroner, og driftskostnadene
er estimert til nesten 105 millioner kroner.
Øvrige store tiltak med høye investerings- og driftskostnader ligger innen vannkraft, der det
er foreslått i underkant av 90 tiltak med samlet investering estimert til over 122 millioner
kroner. Etter dette er det registrert mellom 80 og 100 tiltak som gjelder avløp fra byer og
tettsteder, landbruk og fremmede arter, og nesten 50 tiltak innen samferdsel. En mer
fullstendig oversikt over tiltak i tilknytning til hvert tema som skal utføres i planperioden,
står i tiltaksprogrammet.
Behov for virkemidler
Vannarbeidet har kommet godt i gang i regionen, og har bidratt til å forbedre
miljøforholdene i flere vassdrag. Allikevel blir nye bekker lagt i rør, nye vandringshindre
skapt og leveområder ødelagt hvert år. En av utfordringene er at det ikke alltid søkes om
tillatelse til Statsforvalteren eller fylkeskommunen for tiltak i og langs vassdrag. Det er også
om tilfeller hvor man av ulike grunner tar lett på vilkår gitt i tillatelse. Noe av dette kan
skyldes manglende kommunikasjon mellom prosjekteier og myndighetsansvarlige.
Vannregionen vil følge opp utfordringene i samarbeid med andre aktuelle myndigheter, og
vurdere behov og mulighet for å stramme inn krav om gjenoppretting der det skjer
ureglementerte inngrep i vassdrag, samt vurdere behov for forslag til regelverksendringer.
Det vil i tiden fremover være behov for å innføre standardvilkår i konsesjoner for eldre
vannkraftkonsesjoner. Dette for å sikre tilstrekkelig kunnskap om reguleringseffekter og
flaskehalser, samt å kunne gi pålegg om nødvendige tiltak. I Agder vannregion ønsker vi å
løfte behovet for følgende nye virkemidler:











Flere virkemidler for å sikre gjennomføring av tiltak knyttet til 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 til å søke midler for å drive målrettet kartlegging og veiledning i områder
med jordbruksdrift på prosjektbasis.
Økonomisk støtteordning til kommunene for å gjennomføre tiltak innenfor
avløpssektoren.
Virkemidler for å pålegge reetablering av kantvegetasjon.
Kalkingsmidlene over statsbudsjettet må opprettholdes og eventuelt økes for å nå
miljømålene. Kutt i kalkingsmidler i 2021 vil gå utover antall forekomster som kan
kalkes i Agder, og særlig innsjøkalking vil bli redusert.
Felles kartløsning eller annen innmeldingsfunksjon for registrering av
skjellsandkalking i kommunene.
Sulfid er en utfordring i deler av Agder. Det er utarbeidet en veileder, men det er
fortsatt behov for oppfølging og opplæring, særlig knyttet til planarbeid i
kommunene. Kan eventuelt tas inn som spesifikk del av plan- og bygningsregelverket.
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Tabell 5.1. Viser oppsummering av alle tiltak for kommende planperiode i Agder vannregion, med
kostnadsoverslag, som har blitt inkludert i Vann-nett hittil.. Tabellen er et øyeblikksbilde og vil endre
seg over tid, ettersom kunnskap om vannmiljøet endres/forbedres og nye tiltak legges inn. Kilde:
Vann-nett, 1.2.2021.

43

44

Det er til sammen 1210 tiltak for Agder vannregion, og alle tiltakene har en ansvarlig
myndighet. Antallet tiltak i Agder vannregion fordelt på tiltaksansvarlig myndighet er vist i
fig. 5.6. Det er kommunene og Statsforvalteren som er myndighet for de fleste tiltakene i
vannregionen, med henholdsvis 568 og 482 tiltak. Videre er Miljødirektoratet myndighet for
89 av tiltakene, NVE 42, landbruksdirektoratet åtte, fylkeskommunen fem, mens Mattilsynet
og Jernbanedirektoratet har ett hver.

Figur 5.6 Foreslåtte tiltak fordelt på tiltaksansvarlig myndighet i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett 17.2.2021.

Den som forvalter virkemidlet til å pålegge et tiltak er ikke nødvendigvis den samme som
skal utføre det. Figur 5.7 viser en oversikt over antall tiltak fordelt på de som skal utføre
dem. Her har man utelatt kommuner og privatpersoner/grunneiere. For planperioden 20222027 er Statsforvalteren ansvarlig for utførelse av tiltak i 99 tilfeller. Regulantene er ansvarlig
i 67 tilfeller, bedrifter i 55 tilfeller, Statens vegvesen i 29 tilfeller, Miljødirektoratet 18, NVE
18 og Fylkeskommunen 15. Havneansvarlig, vannverkseier, Jernbanedirektoratet,
Fiskeridirektoratet og Mattilsynet er ansvarlig for utførelse i færre enn ti tilfeller hver.

Figur 5.7: Andel tiltak fordelt på utførende myndighet/ansvarlig med unntak av kommune og
privatperson/grunneier i Agder vannregion. Kilde: Vann-nett 17.2.2021

Fordelingen mellom grunnleggende og supplerende tiltak i Agder vannregion er vist i figur
5.8. Det er foreslått i alt 857 grunnleggende tiltak og 339 supplerende tiltak. De
grunnleggende tiltakene er tiltak som uansett skal gjennomføres etter norsk lov, uavhengig
av miljømålene i vannforskriften. De supplerende tiltakene er tiltak som må gjennomføres i
tillegg til eventuelle grunnleggende tiltak, for at de foreslåtte miljømålene kan nås.
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Figur 5.8: Tiltak fordelt mellom grunnleggende og supplerende tiltak i Agder vannregion. Kilde Vann-nett
17.2.2021

Beskrivelse av klimatilpasning av tiltaksprogrammet
I Klimaprofilen for Agder, utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter, står det at
klimaendringene særlig vil føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og større problemer
med overvann; havnivåstigning og stormflo, endringer i flomforhold, flomstørrelser og skred
(Klimaprofil Agder).
Klimaendringer handler mye om vann, noe som også trekkes frem i oppsummering av
forventede klimaendringer i klimaprofil for Agder. Illustrasjonen på neste side er hentet ut
fra klimaprofilen for Agder og oppsummerer blant annet at det forventes en vesentlig økning
av episoder med økt ekstremnedbør, økt sannsynlighet for flere og større regnflommer, økt
fare for jord-flom- og sørpeskred som følge av økte nedbørmengder, og økt stormflonivå
som følge av havnivåstigning.
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Sammendrag av forventede endringer fra perioden 1971–2000 til 2071–2100 i klima, hydrologiske forhold og naturfarer
som kan ha betydning for samfunnssikkerheten

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. Sett i sammenheng med
tiltaksprogrammet for Agder vannregion innebærer dette at man legger klimaendringer til
grunn for sektormyndighetenes tiltaksplaner, og at tiltak man planlegger å gjennomføre er
robuste med tanke på endret klima.
Sektormyndighetene har foreslått tiltak for å nå miljømålene innenfor sine ansvarsområder.
Når tiltakene skal planlegges og gjennomføres skal man ta høyde for klimaendringer. Tiltak
for å beskytte, forbedre og restaurere vannmiljøet skal være så robuste som mulig i lys av
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.
 Om tiltaket vil fungere med fremtidig klima.
 Om tiltaket har negative klimavirkninger.
Hensyn til klimaendringer er innarbeidet i forvaltningsområder som flom- og skredfare i
arealplaner, økonomiske tilskuddsordninger, nye vannkraftutbygginger og vassdragsinngrep,
samt miljøforbedrende/avbøtende tiltak. Statsforvalteren tar også inn krav knyttet til klima i
deres tillatelser, for eksempel gjennom krav om dimensjonering av renseløsninger for økte
fremtidige nedbørsmengder og krav om energistyringssystem som skal inkludere
kontinuerlig vurdering av tiltak som reduserer utslipp av klimagasser.
Et viktig prinsipp er at tiltak bør være robuste nok til å fungere etter hensikten, selv om
klimautviklingen blir noe annerledes enn forutsett.
Økosystem og areal som er gunstige for klimatilpasning, slik 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 hos eksisterende arter, inkludert mennesket.

Overvåking
I forrige plan var regionalt overvåkingsprogram skilt ut i eget dokument, med et kort
sammendrag i selve planen. Overvåkingsprogrammet bestod av både igangsatt og planlagt
overvåking. I revidert vannforvaltningsplan er overvåking en del av plandokumentet, og
planen tar utgangspunkt i igangsatt overvåking.
Overvåkingsprogrammet skal gi en helhetlig oversikt over behovet for kunnskapsinnhenting i
vannregionen. Programmet er delt inn i basisovervåking, tiltaksrettet overvåking og
problemkartlegging. Hvem som er ansvarlig for utarbeidelse av de ulike delprogrammene går
fram av tabellen under:
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Type overvåking

Ansvarlig
sektormyndighet
1. Basisovervåking Miljødirektoratet i
samarbeid med
nasjonale myndigheter

2. Tiltaksrettet
overvåking

Statsforvalteren i
samarbeid med
sektormyndigheter

3. Problemkartlegging

Statsforvalteren i
samarbeid med
sektormyndigheter

Mål for overvåkingen
Få oversikt over naturtilstanden og
langsiktige endringer i alt fersk-,
kyst- og grunnvann, for å kunne
vurdere effekten av menneskelige
påvirkninger på vannet.
Fastslå tilstand i vannforekomster før
tiltak startes, for å kunne vurdere
effekten av tiltak som utføres
Kartlegge årsak til, eller omfang av, et
miljøproblem.

Tabell 5.2: Ansvarlig myndighet for de ulike overvåkingsprogrammene.

Vannregionmyndighetene har som prosessledere i vannregionen ansvar for at
overvåkingsprogrammet blir utarbeidet innen fristene.
Statsforvalteren er miljøfaglig ansvarlig og rådgiver i vannregionen, og har hatt
hovedansvaret med å utarbeide overvåkingsprogrammet i samarbeid med andre
sektormyndigheter og vannregionmyndigheten. Statsforvalteren har også ansvaret for å
oppdatere kunnskapsgrunnlaget og registrere overvåkingsdata i Vann-nett og Vannmiljø, i
samråd med berørte myndigheter. En mer detaljert oversikt over metodikk og
overvåkingsstasjoner i regionen står i vedlegg 5.
Hvem gjennomfører og finansierer overvåkingen
Basisovervåking
Nasjonale myndigheter (Miljødirektoratet) har ansvar for å utarbeide og gjennomføre
programmer for basisovervåking i samarbeid med relevante nasjonale myndigheter.
Nasjonale myndigheter finansierer basisovervåkingen.
Tiltaksrettet overvåking
Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og koordinere tiltaksrettet overvåking. De ulike
sektormyndighetene (inkludert kommunene) er ansvarlige for å gjennomføre
tiltaksovervåkingen.
Den som forurenser, dvs. den som påvirker, skal hvis mulig betale for tiltaksrettet overvåking
av resipienten. En del av den tiltaksorienterte overvåkingen hjemles i konsesjonsvilkår eller
vilkår i utslippstillatelser. Det er viktig at planlegging av denne typen overvåking skjer i
samarbeid med aktuelle sektormyndigheter. I tilfeller der man ikke kan hjemle finansiering i
konsesjonsvilkår eller annet lovverk, skal man søke om å finne frem til frivillige ordninger slik
som for eksempel spleiselag. Spleiselag mellom flere aktører i samme område - offentlige og
private - kan være fornuftig for rasjonell vannovervåking i vannregionen eller et
vannområde.
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Problemkartlegging
Vannregionmyndigheten har ansvar for å utarbeide overvåkingsprogrammene innen fristen.
Statsforvalteren i hver vannregion har ansvar for å utarbeide program for
problemkartlegging i samsvar med kravene i forskriften. Man må se problemkartlegging i
sammenheng med den tiltaksorienterte overvåkingen. Det vil være til dels glidende
overganger mellom de to typene overvåking, avhengig av hvor klar problemstillingen er.
Problemkartlegging vil som regel være kortvarig, og opplegg og metodikk må i større grad
enn ved tiltaksrettet overvåking tilpasses den enkelte problemstilling. Hensikten er å avklare
årsak og omfang av et miljøproblem. Ved problemkartlegging er det vanskeligere å
håndheve prinsippet om at "forurenser betaler" og større behov for finansiering gjennom
offentlige myndigheter.
Uavklarte ansvarsforhold
For en del vannforekomster kan ansvaret for overvåking være uavklart. Det er gjerne
registrert flere antatte påvirkninger som årsak til redusert miljøtilstand, men det mangler
god nok kunnskap om miljøtilstand og årsaksforhold. Man kan da ofte ikke knytte den
antatte miljøpåvirkningen direkte til en bestemt utslippstillatelse eller påvirker. Prinsippet
om at forurenser skal betale kan bli vanskelig å håndheve. Ansvaret kan havne hos
kommunene som forurensningsmyndighet. Statsforvalteren vil, i samarbeid med
vannregionmyndigheten, avklare for alle vannforekomstene hvem som er ansvarlig for å
følge opp med overvåking.
Overvåkingsnettverk
Pågående overvåking i vannregionen er vist i kartet i figur 5.9

Figur 5.9
Overvåkingsstasjoner i Agder vannregion. Kilde: Vannmiljø.
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Overvåking i overflatevann
Basisovervåking
Basisovervåking i vannregionen styres av Miljødirektoratet og inngår i de store nasjonale
overvåkingsprogrammene. For kystvann gjelder dette programmene Økosystemovervåking i
Kystvann, delprogram Skagerrak (Økokyst) og Miljøgifter i kystområdene (Milkys). For
innsjøer gjelder det Økosystemovervåking i store innsjøer (Økostor), Økosystemovervåking i
ferskvann (Økofersk) og Miljøgifter i ferskvann (Milfersk). Elver blir overvåket gjennom
programmene Referanseelver og Elveovervåkingsprogrammet. I tillegg gjennomføres
forsuringsovervåking i elver og innsjøer.
Oversikt over stasjoner som er med i den nasjonale basisovervåkingen står i vedlegg 4,
kapittel 4.2.
Tiltaksrettet overvåking og problemkartlegging
Med tiltaksrettet overvåking planlegger man tiltak og overvåker effekten av gjennomførte
tiltak. For Agder vannregion er det meste av den tiltaksorienterte overvåkingen knyttet til
kalkingsovervåking i forsuringspåvirkede vassdrag. I store deler av vannregionen overskrides
fortsatt tålegrensen for sur nedbør, og det er derfor viktig med god overvåking både i
kalkede lokaliteter og i ukalkede referanselokaliteter, for å følge utviklingen i vannkvaliteten
og de biologiske forhold. Resultatene fra overvåkingen brukes aktivt til å regulere kalkingen i
takt med endrede vannkvalitetsforhold, og optimaliseres fortløpende både økologisk og
økonomisk. Det foregår også myndighetspålagt overvåking av forurensningsproblematikk og
lokal overvåking av forurenset sjøbunn. Noen lokaliteter inngår i samordnet overvåking, der
flere aktører går sammen om å overvåke påvirkninger og følge opp gjennomførte tiltak.
Oversikt over stasjoner som er med i den tiltaksrettede overvåkingen finnes i vedlegg 4,
kapittel 4.3.
Problemkartlegging er tidsavgrensede undersøkelser som gjennomføres når det er behov for
å kartlegge årsak til eller omfang av et miljøproblem. Er økologisk tilstand til de enkelte
vannforekomster moderat eller dårligere, så krever det tiltak og videre oppfølging med
tiltaksorientert overvåking fram til vannforekomsten(e) oppfyller miljømål.
Problemkartleggingen følger i hovedsak standard overvåkingsmetoder, men
spesialundersøkelser med avvikende metodikk kan også være nødvendig for å klarlegge
årsaksforhold.
Det er gjort mye problemkartlegging i Agder, men stasjonene er ikke tagget i Vannmiljø og
det foreligger derfor ikke en egen liste over dette.
Overvåking i regi av andre sektormyndigheter
Sektormyndigheter har innenfor sine myndighetsområder ansvar for deler av overvåkingen i
vannregionen. Mye av dette er problemkartlegging, mens noe er tiltaksrettet overvåking. En
del er derfor omtalt flere steder i vannforvaltningsplanen.
Statsforvalteren er myndighet for mange industribransjer, og pålegg om utslippsreduserende
tiltak vurderes fortløpende i saksoppfølging ved behandling av utslippstillatelse, tilsyn eller
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oppfølging av bekymringsmeldinger. Ved utslipp til vann stilles krav om miljøovervåking iht.
Vannforskriften og veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann.
Kommunene kartlegger og følger opp iht. sin myndighet. Eksempler er utslipp fra industri og
avløpsanlegg der de er sektormyndighet, forsøplingssaker eller sandfang. I tillegg kartlegger
de fleste kommunene drikkevann og badevann. Mange kommuner har også stedegne
prosjekt knyttet til spesielle vannforekomster.
Forsvarsbygg overvåker aktive og nedlagte skytefelt, samt andre lokaliteter i militære
områder med forurenset grunn.
Havforskningsinstituttet er ikke en sektormyndighet, men Strandnotserien som siden 1919
har samlet data langs Skagerrakkysten fra Søgne til svenskegrensa bør likevel nevnes.
Datasettet inneholder en av verdens lengste tidsserier på kystnært økosystem, som gjør det
mulig å kartlegge omfattende strukturelle endringer i disse økosystemene.
Overvåking i grunnvannsforekomster
Det er etablert to nasjonale programmer for basisovervåkning av grunnvann. I 2015 startet
en representativ overvåkning av 14 antatt belastede grunnvannsforekomster
(Typeforekomstprosjektet), men ingen av disse ligger i Agder. Siden 1977 har NGU gjennom
Landsomfattende mark- og grunnvannsnettverk (LGN) overvåket kjemisk tilstand i antatt
ubelastede grunnvannsforekomster (referanseovervåkning). I Agder er 5 stasjoner i drift i
dag. Disse lokalitetene er registrert i Vannmiljø og overvåkningsdata fra ca. 2004 og fram til i
dag vil jf NGU bli tilgjengeliggjort i løpet av våren 2021. I tillegg er det gjort noe kartlegging
(NGU) av grunnvannskjemi i grunnvannskilder høsten 2020.
Overvåking i beskyttede områder
Beskyttede områder er beskrevet i vedlegg 2. Der finner man oversikt over de beskyttede
områdene i vannregionen som har status som vernet ifølge sektorlovverk, inkludert områder
som er utpekt for drikkevann eller rekreasjon. Oversikt over igangsatt og planlagt
overvåking i beskyttede områder er vist i vedlegg 5.
Det er i tillegg mye overvåking av badevann (rekreasjon) og drikkevann i regi av kommunene,
men dette er ikke registrert i Vannmiljø og derfor ikke en del av vedlegget.
Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks koordineres av
Havforskningsinstituttet. Overvåkingsprogrammet er utformet og etablert på oppdrag fra
Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014.
Norges Vassdrags- og Energidirektorat har ansvar for hydrologisk overvåking på flere
vassdrag (vannføring, temperatur o.l.).
Påvirkning fra vei: Myndighetsfordelingen for de ulike påvirkningene fra vei og veiutbygging
er noe uklare. Her er flere myndigheter involvert - kommuner, fylkeskommuner,
Statsforvalteren, Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. I
forbindelse med de større europaveiprosjektene har Statsforvalteren pålagt utbygger å
gjennomføre omfattende overvåkingsprogram for berørte vannforekomster langs traseen.
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Fremtidige overvåkingsbehov
Overvåking er prioritert med utgangspunkt i risikovurdering av vannforekomstene. Det er
nødvendig å vurdere behovet kontinuerlig og synliggjøre behovet for fremtidig overvåking i
vannregionen. Det er viktig å legge til rette for gode spleiselag med kommuner og andre
sektormyndigheter.
Grunnet kontinuerlig vurdering av overvåkingsbehovet, er den tiltaksorienterte delen av
overvåkingsprogrammene fleksibelt. For kommende planperiode vil det være viktig at flere
sektorer samarbeider om overvåking i vannregionen. Statsforvalteren vil tilrettelegge for
spleiselag mellom relevante aktører.
Flere vannforekomster i vannregionen har ukjent kjemisk tilstand, og det er behov for
kunnskapsinnhenting. Overvåking av denne typen påvirkning skjer stort sett i forbindelse
med saksbehandling og kjente enkeltkilder. Når det gjelder miljøgifter og metaller, er
kystområdene relativt godt dekket gjennom overvåking fra industri og transport. I innsjøer
og elver er det noen miljøgiftstasjoner som inngår i basisovervåkingen, ellers foreligger det
lite data for miljøgifter og metaller i ferskvann (figur 5.11). Det er et behov for å tette dette
kunnskapshullet, ikke bare med tanke på klassifisering av vannforekomstene, men også for å
fange opp trender innenfor vassdragene og utviklingen i vannregionen over tid. Det finnes i
tillegg flere påvirkningsfaktorer som kan føre til framtidig overvåkingsbehov:
 Vi har mangelfull kunnskap om mikroplast og hvordan det vil påvirke blant annet
biologiske kvalitetselementer. Per i dag finnes det ingen god måte for å måle dette.
 Klimapåvirkningen på vannmiljøet er ikke godt nok dokumentert, og det brukes
derfor ofte modellering isteden.
 Miljøkonsekvenser knyttet til kraftverk - her er prosjekt planlagt.
Som ellers i landet vet vi lite om kvantitativ og kjemisk tilstand i grunnvann i vannregionen.
Grunnvann var ikke prioritert i de foregående planperiodene, så det er et behov for
overvåking på dette området i fremtiden.
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Figur 5.11: Overvåkingsstasjoner som i perioden 2014-2019 har gitt følgende data på: A: Metaller, B:
Miljøgifter, C: Basiskjemi, D: Biologi. Fargeskala fra rød til grønn, der rød indikerer datafattige (antall
parametere) lokaliteter og grønn datarike. Størrelsen på punktet illustrerer prøveantall. Kilde: Vannmiljø.
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6 Liste over vedlegg
I tillegg til tiltaksprogram og handlingsprogram, hører følgende vedlegg med til
vannforvaltningsplanen:


Vedlegg 1: Hvordan står det til med vannet?



Vedlegg 2: Slik har vi utarbeidet planen (revurdering og oppdatering)



Vedlegg 3: Konsekvensutredning




Vedlegg 4: Retningslinjer for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og
vannforskriften
Vedlegg 5: Overvåking av vannmiljøet



Vedlegg 6: Interaktive kart



Vedlegg 7: Oversikt over miljømål og unntak



Vedlegg 8: Sammendrag av offentlige høringer og informasjonstiltak



Vedlegg 9: Ansvarlige myndigheter i vannregionen



Vedlegg 10: Referanser til bakgrunnsdokument og dokumentasjon

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.

En dukkert i et tjern på Hillestadheia
Foto: Tanja Øverland
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