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Forord
Vannforvaltningens hovedmål er godt vannmiljø. Denne
planen beskriver hva som er miljømålene for vannet i
Rogaland, og hva som skal til for å beskytte, forbedre og
gjenopprette vannmiljøet.
Vann er et av de viktigste stoffene vi har på jorden. Alt liv er
avhengig av vann for å overleve. Til daglig bruker vi det til å
drikke, lage mat og dusje, mens næringslivet behøver vann
for landbruk, fiskeoppdrett, næringsmiddelindustri og
vannkraftproduksjon.
Rent vann betyr alt i naturen. Laks, ørret, ål, elvemusling og
andre organismer i vassdrag og kystvann er avhengig av et
godt vannmiljø. Det betyr at det skal være nok vann, og at det
skal være rent.
For friluftsliv og turisme betyr det rene og trygge badeplasser,
muligheter for fiske i elven og langs kysten, at folk kan gå på
tur og nyte fossebrus og klukking fra bekken. Det må også
være nok innbydende vassdrag til å padle, ro og rafte.
Vi er heldige som har mye godt vann i Rogaland, men det er
flere vassdrag med et for dårlig vannmiljø. Inngrep,
forurensning og klimaendring påvirker vannet, og krever at vi
gjør tiltak. For å sikre bærekraftig forvaltning av det verdifulle
vannet har EUs vanndirektiv blitt innarbeidet i norsk lov
gjennom vannforskriften, hvor hovedmålet er godt vannmiljø.
Godt vannmiljø er også sentralt for flere av FNs bærekraftmål,
fordi det er så sentralt for alt liv på jorden. Ved å nå kravene
til godt vannmiljø i fylket, bedrer vi livsvilkårene til alle de som
bruker vannet hver eneste dag, mennesker som dyr.
Med denne planen skal dette arbeidet samordnes mellom
kommuner, statlige organer og fylket, og se tiltakene på tvers
av sektorer og geografiske skillelinjer. Det skal bidra til en
helhetlig forvaltning av vann..

Oktober 2021
Marianne Chesak
Fylkesordfører i Rogaland
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Sentrale begreper og definisjoner
Vannregion
Flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som er satt sammen til
en hensiktsmessig forvaltningsenhet (største forvaltningsenhet).
Vannområde
En del av en 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 til dels betydelig mengde av vann. Som for eksempel innsjø, magasin, elv,
bekk, kanal, grunnvann, 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 iht. vannforskriften (§ 21).
Miljøtilstand og miljømål
Miljøtilstand er en samlebetegnelse på miljøforholdene i vann. Økologisk og kjemisk tilstand
i overflatevann, og kjemisk og kvantitativ tilstand i grunnvann. Det generelle miljømålet etter
vannforskriften § 4 er at vannforekomstene skal forbedres og gjenopprettes slik at de har
minst god (miljø)tilstand. Forvaltningen har satt miljømål for alt vannet i regionen vår.
Påvirkning
En ytre hendelse som påvirker miljøtilstanden i en vannforekomst. Kan være biologisk,
kjemisk, fysisk eller morfologisk. Samfunnsaktivitet som driver frem påvirkninger beskrives
ofte som påvirkningsgrupper eller drivere. Eksempler er vannkraft, industri og transport.
Alle relevante påvirkninger som kan gi avvik fra naturtilstanden skal registreres i Vann-Nett.
Sterkt modifisert vannforekomst (SMVF)
En vannforekomst av overflatevann som har gjennomgått fysiske endringer som følge av
samfunnsnyttig virksomhet. Det er en forutsetningene at det ikke kan oppnås god økologisk
tilstand uten vesentlig å svekke samfunnsnytten av inngrepet.
Vann-Nett
www.vann-nett.no er kunnskapsdatabasen for arbeidet med vannforskriften i Norge. Her
finnes informasjon om miljøtilstand, påvirkninger og planlagte tiltak på landsbasis, regionalt
og lokalt nivå.
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.
Virkemidler
Er styringsredskaper av juridisk, økonomisk eller administrativ art som er nødvendig for å
sette i gang tiltak. Eksempler er lover, forskrifter, konsesjonsvilkår, subsidier, avgifter,
(om)organisering av forvaltningen, forsknings- og utviklingsprosjekter og informasjon.
Virkemiddeleier
Er den instansen som kan pålegge et tiltak med hjemmel i lover, forskrifter, konsesjonsvilkår
o.l. for å gjennomføre miljøforbedrende tiltak. Virkemiddeleier kan også bevilge egne
ressurser, eller bidra til å få på plass frivillige finansieringsavtaler for gjennomføring av tiltak.
Øvrige begreper og definisjoner er å finne på www.vannportalen.no
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Sammendrag
Formålet med vannforvaltningen er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt 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, påvirkninger, og hva som er
hovedutfordringene i regionen. Basert på dette har det blitt etablert prioriteringer for
planperioden, konkrete miljømål for hver vannforekomst som alle sektorer er forpliktet til, og
tiltak som vi må utføre for å nå målene. Tiltakene skal følges opp av ansvarlige
sektormyndigheter.
Informasjonen i dette dokumentet, tilhørende tiltaks- og handlingsprogram, sammen med
informasjonen om vannforekomstene i den nasjonale vanndatabasen, Vann-Nett.no, utgjør
kunnskapsgrunnlaget for denne regionale vannforvaltningsplanen.
Rogaland vannregion har en utbredelse på 12 722 km2. Vannregionen består i hovedsak av
Rogaland fylke, men også mindre arealer fra grenseområdene til fylkene Vestland, Vestfold
og Telemark og Agder. Vannregionen er delt inn i fire vannområder: Dalane, Jæren,
Haugalandet og Ryfylke. Denne regionalplanen fortsetter inn i andre fasen av
vannforvaltningsarbeidet i Rogaland vannregion (2022-2027). Hensikten med planen etter
vannforskriften og plan- og bygningsloven, er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan vi
ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv.
Miljøtilstand
Vi er heldige som har mye godt vann i Rogaland, hvor rundt 60% av det naturlige overflatevannet kan sies å ha «god økologisk tilstand». Grunnvannet er også vurdert til å være godt.
For dette vannet vil hovedfokus være forebyggende tiltak. Tilsvarende for vann som har blitt
klassifisert som sterkt modifiserte forekomster, er tilstanden i nesten 90 % av disse i henhold
til sine eksisterende miljømål. Det resterende vannet står det derimot ikke like godt til med.
Hovedutfordringer
De største utfordringene og påvirkningene på vannet i regionen vår er sur nedbør, landbruk,
vannkraft, avløpsvann og den brede kategorien urban utvikling, som blant annet inkluderer
fysiske inngrep, punktutslipp og diffus avrenning. I tillegg må den samlede påvirkning i hver
vannforekomst vurderes, fordi flere påvirkninger kan forsterke hverandre og må sees i
sammenheng. Flere detaljer om hovedutfordringene er å finne i kapittel 3.1.
Miljømål
Vassdragene og kystvann er delt inn i vannforekomster, som f.eks. en innsjø, et bekkefelt eller
en fjord. I henhold til vannforskriften (§ 4) skal alt overflatevann og grunnvann i utgangspunktet
oppnå god økologisk tilstand, med mindre det er søkt om utsatt frist for måloppnåelse (§ 9)
eller mindre strenge miljømål (§ 10).
Prioriteringer for forvaltningsperioden
For å sikre målrettet og effektiv innsats er det nødvendig å gjøre prioriteringer. Prioriteringene
som ble etablerte for forrige planperiode har i stor grad blitt videreført til denne perioden.
Prioriteringene er tredelt, i nedbørfelt, tiltaksområder og sektorovergripende virkemidler. Det
er lagt opp til at de prioritere nedbørsfeltene kan oppdateres hvert andre år.
Prioriterte nedbørsfelt er identifisert og vedtatt for hvert av de fire vannområdene i Rogaland
vannregion. For å klare å oppnå målene i disse nedbørfeltene, er vannregionmyndigheten
avhengig av at alle sektormyndighetene drar i samme retning, og gjennomfører tiltak
noenlunde samtidig innenfor sitt ansvarsområde. Alle involverte sektormyndigheter må
samtidig samarbeide om å finne de rette tiltakene for det aktuelle nedbørfeltet, der dette ikke
er helt avklart.
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Prioriterte tiltaksområder skal bidra til å få gjennomført tiltak rettet mot de påvirkningene som
er registrert som de vesentligste å ta tak i først. Det er etablert for åtte forskjellige
tiltaksområder:
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Forsøpling (ny i denne planperioden)
Forsuring (langtransportert forurensning)
Landbrukssektoren
Vannkraftreguleringer

Restaurering
Vann- og avløpssektoren
Forurensede sedimenter
Fremmede arter

Prioriterte sektorovergripende virkemidler som omfavner;
➢ Samordnet arealplanlegging som ivaretar vannmiljøet og legger til rette for bedre
overvannshåndtering (oppsummert under)
➢ Sektorovergripende tiltaksplaner/utredninger som bidrar til konkretiseringer av tiltak og
kunnskapsbygging. Inkluderer vurdering av behov for klimaanalyser i vassdrag med
komplekse påvirkninger
➢ Tiltaksovervåking der vi har behov for å følge opp effekt av tiltak
➢ Felles innsats for fjord og kystvann, for mer og bedre dialog og felles forståelse for
kunnskapsgrunnlaget, økt kunnskapsinnhenting, bedre økonomiske virkemidler for
gjennomføring av tiltak og for å få på plass flere konkrete tiltak
Retningslinjer for arealplanlegging
For å unngå forringelse av miljøtilstanden i vann og for å bidra til å nå de nasjonalt fastsatte
målene i denne vannforvaltningsplanen, er det utarbeidet retningslinjer for arealplanlegging
etter plan- & bygningsloven og vannforskriften (kapittel 2.3), på side 16.
Hensikten med retningslinjene er å inkludere vann på et tidlig stadium i kommunens samfunnsog arealplanlegging og oppnå helhetlig vannforvaltning. Retningslinjene er førende for
planarbeid etter plan- og bygningsloven.
Kommunene har et selvstendig ansvar for å følge opp vannforskriften, som sektormyndighet
og arealmyndighet.
Tiltak som skal utføres i planperioden
Kostnadene og antall tiltak stemmer relativt godt med hva som er hovedutfordringene i
regionen. Samtidig er det mange tiltak som mangler kostnadsestimat, slik at de presenterte
tallene i mange tilfeller vil være lavere enn det faktiske behovet.
FN har erklært at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer.
Restaurering av vassdrag og vassdragsnær natur er et svært viktig tiltak som kommer igjen
innen flere av temaene i tiltaksprogrammet (f.eks. landbruk, vannkraft, klimatilpasning og
transport).
Mer detaljer rundt tiltak som skal utføres i planperioden er beskrevet i tilhørende regionalt
tiltaksprogram, samt en oppsummering av tiltaksprogrammet i kapittel 4.
Vurdering av måloppnåelse
Det er registrert utsatt frist for 455 av totalt 1928 vannforekomster (24%) i vannregionen. Det
resterende vannet skal i teorien oppnå miljømålene denne planperioden. Videre har ca. 60 %
av de naturlige vannforekomstene i regionen oppnådd sine miljømål, og ca. 80% av de sterkt
modifiserte vannforekomstene har oppnådd sine eksisterende miljømål (inkl. 118 forekomster
med mindre strenge miljømål).
Samtidig er det generelt et behov for økt gjennomføringsgrad av forurensningsreduserende
tiltak. I tillegg må vi ha mer målretta tiltak i flomutsatte områder, og større grad av
gjennomføring av naturbaserte løsninger. Gjennomføringsevne og måloppnåelse kan være
avhengig av endrede virkemiddel på nasjonalt nivå, f.eks. knyttet til endret arealbruk (se
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spesielt til «Behov for virkemiddel» i kapittel 4). For å oppsummere, trengs det flere tiltak,
virkemiddel og økte ressurser sammenlignet med dagens nivå, for å oppnå miljømålene.
Konsekvensutredning av regional vannforvaltningsplan
Utredningen (Vedlegg 3) beskriver konsekvenser av regional vannforvaltningsplan med
tiltaksprogram på et overordnet nivå, for ulike sektorer og påvirkningstyper. I hovedsak legges
miljømålene til grunn for vurderingene, og konklusjonene kan oppsummeres som følger:
Dersom planen gjennomføres slik miljømålene legger opp til, vil vannforekomster oppnå bedre
miljøtilstand i løpet av planperioden. Restaurering av vassdrag og vassdragsnær natur vil ha
positive konsekvenser for naturmangfold og økosystemtjenester. Eksempler på disse er
flomdemping, folkehelse og fiskeinteresser.
Fastsatte miljømål for jordbrukspåvirkede vannforekomster er ambisiøse, og legger til grunn
en rekke tiltak i landbruket for å bl.a. å redusere overflateavrenning fra jordbruket. Dette kan i
enkelte tilfeller ha negative konsekvenser for matproduksjonen. Tiltak innenfor avløp og
jordbruk vil også redusere utslipp av for eksempel tarmbakterier, som vil være positivt for blant
annet drikke- og badevannskilder. Miljømålene for vannkraftpåvirkede vassdrag legger opp til
at det kan gjennomføres tiltak, som reduserer kraftproduksjonen i bl.a. Ulla-Førre.
Måloppnåelse forutsetter at kommuner og andre sektormyndigheter, samt privatpersoner og
frivillige, gjennomfører en rekke miljøforbedrende tiltak. Det nødvendige vannforvaltningsarbeidet vil kreve store ressurser til saksbehandling og oppfølging, samt investerings- og
driftskostnader.
Samarbeid og nettverk
Tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig for å komme i mål med vannarbeidet. Det vil være
behov for å fortsette, samt utvikle samarbeidsorganene som eksisterer i dag, slik som
vannregionutvalget, vannområdeutvalgene, arbeidsgruppene og referansegruppe. Her er det
viktig med deltagelse fra berørte sektormyndigheter, virksomheter, interesseorganisasjoner,
samt å få inn flere frivillige organisasjoner, ved behov. Det er og behov for samordning med
klimatilpasningsplanen, og spesielt mer samarbeid og dialog knyttet til kystområdene våre.
Leseveiledning
Det politiske budskapet i
denne planen er fremhevet i
de nye arealplanretningslinjene (kap. 2.3, s.
16), de oppdaterte
prioriteringene (kap. 3.1, s.
21), miljømålene (kap. 3.2,
s. 31), behov for virkemiddel
i oppsummeringen av
tiltaksprogrammet (kap. 4, s.
35) og konsekvensutredningen av planen
(vedlegg 3).
Tilsvarende er spesielt
arealplanretningslinjene,
prioriteringene og miljømålene av høy relevans for
kommunal saksbehandling
og andre sektormyndigheter.

Foto: Jarle Lunde

Utover disse tre områdene er kapittel 2 Hvordan virker planen? (side 15) spesielt viktig for alle
sektormyndigheter.
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1 Planbeskrivelse
Dette kapitelet beskriver planens formål, hjemmelsgrunnlag, virkeområde, samt hvordan den
forholder seg til rammer og retningslinjer i vannregionen. I tillegg redegjør kapitelet for
vurderinger knyttet til forskrift om konsekvensutredninger samt forholdet til naturmangfoldloven
kap. II.

Formål
Hensikten med regional vannforvaltningsplan er å gi en enkel og oversiktlig framstilling av
hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv
Planen 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, men gir mulighet til å påpeke
behov for virkemidler (kap. 16 i tiltaksprogrammet). Sektormyndighetene skal benytte
eksisterende lovverk og økonomiske virkemidler for å gjennomføre tiltak.
Vannforskriften setter rammer for miljømål som skal nås innen en gitt frist. I noen
vannforekomster vil ikke miljømålene kunne nås innen fristen som for denne planperioden er
utgangen av 2027. Vannforskriften åpner for at det i noen tilfeller kan gis utsatt frist for å nå
miljømålene, eller mindre strenge miljømål fram til neste planperiode. I arbeidet med denne
planen er det gjennomført vurderinger av når miljømålene i vannforskriften kan nås, samtidig
som alle praktisk gjennomførbare tiltak skal treffes for å forhindre ytterligere forringelse av
tilstanden i vannforekomstene. Arbeidet med planen innebærer en forvaltningsmessig
vurdering av miljømålene som settes i vannforskriften. Planene angir derfor miljømålet for alt
vann, både i elver, innsjøer, kyst-, og grunnvann. I tillegg til å fastsette miljømålet angir planen
også tidspunkt for når målene skal nås.
Arbeidet med regional vannforvaltningsplan 2022-2027 er en revurdering og justering av
vannforvaltningsplanen for perioden 2016-2021. Denne planen gir en oversikt over
miljømålsoppnåelse og hvordan vi skal fortsette arbeidet for bedre vannmiljø.

Hjemmelsgrunnlag, nasjonale og
regionale føringer
Vannforskriften1 er hjemlet i forurensningsloven2, planog bygningsloven3, vannressursloven4, og naturmangfoldloven5.
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 vanndirektivet6.

1

Vannforskriften
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling
4 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
5 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
6 EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) – konsolidert versjon
2
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Vannforskriften § 1
Formålet med 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.

Forholdet mellom vannforskriften og FNs bærekraftsmål
Godt vannmiljø er en forutsetning for alt liv på jord og er en grunnleggende del av naturmiljøet,
jf. FNs bærekraftsmål nr. 6, 14, 15 og 17 (se Figur 1). Ved å vurdere vannmiljø og fastsette
miljømål i en tidlig fase, blir det lag til rette for en samfunnsøkonomisk og bærekraftig
forvaltning av vassdragsmiljøet og omkringliggende areal.

Figur 1. FNs bærekraftsmål som er spesielt relevante for vannforvaltningsarbeidet.

Les mer om vannforvaltningen og FNs bærekraftsmål her:
• Vannforvaltning og FNs bærekraftsmål - Vannportalen 2019
• Vannforvaltning i Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene - Vannportalen 2021

Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av regionale vannforvaltningsplaner
Klima- og miljødepartementet har i samråd med berørte departement utarbeidet nye nasjonale
føringer for vannforvaltningen (2019), samt presisering av kommunane sine oppgåver og
ansvar i vassforvaltninga. De nasjonale føringene skal blant annet bidra til å avklare
målkonflikter. Det følger av vannforskriften at oppdatert vannforvaltningsplan skal være i tråd
med føringene.
Det er gitt fellesføringer for ulike myndigheters bidrag i arbeidet. Det er også gitt nasjonale
føringer på temaene:
• Avløp
• Fremmede arter (herunder kongekrabbe)
• Arealplanlegging
• Drikkevann og badevann
• Samferdsel
• Påvirkning fra lakselus og rømt
oppdrettsfisk
• Landbruk
Føringene innebærer blant annet at:
• Alle avløpsanlegg i den enkelte kommune skal oppfylle forurensningsforskriften sine
rensekrav slik at vi kan nå miljømålene 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. Fylkesmenn 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 en ny hjemmel for tilgangen Statsforvalteren har til å stille miljøkrav
i spesielt utsatte områder.
• Regjeringen har arbeidet en egen tiltaksplan for fremmende arter som for eksempel
truer miljøtilstanden i vann.
• Transportetater og underliggende virksomheter skal gjennomføre tiltak som bedrer
miljøet i alle vannforekomster der dette er nødvendig for å nå vannforskriften sine
miljømål innen fristene.
• Tiltak for å verne drikkevannskildene skal avklares gjennom de regionale
vannforvaltningsplanene, og blir ivaretatt i arealdelen til kommuneplanen, gjennom
hensynsoner og tilhørende planbestemmelser.
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•

Tidligere tiders kraftutbygging har ført til at en rekke norske elver ble tørrlagt. 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 gir rammene for dette arbeidet. Hensikten med disse føringene er
å finne balansen mellom miljøforbedringer og kraftproduksjon.

Nasjonale føringer for vannkraft som ble gitt ved brev av 24. januar 2014 fra Olje- og
energidepartementet og Klima- og miljødepartementet gjelder fram til disse blir oppdatert. De
nasjonale føringene for vannkraft finner du her.
En samling av alle relevante føringer er finne på vannportalen.no/regelverk-og-foringer.
Ytterligere informasjon om nasjonale planer, forskrifter og retningslinjer er tilgjengelig på
www.regjeringen.no og www.miljokommune.no.
Blant disse er det verdt å fremheve nasjonal strategisk plan for restaurering av vassdrag 20212030, og forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestander av sjøørret.

Forholdet mellom planen og gjeldende rammer og retningslinjer
a) Naturmangfoldloven
I henhold til naturmangfoldloven Kapittel II. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, er
planen vurdert i forhold til forvaltningsmål for naturtyper og arter i Norge og prinsipper for
offentlig beslutningstaking (jf. §§ 4-5 og 8-12).
Regional vannforvaltningsplan er utarbeidet i henhold til vannforskriften etter en
kunnskapsbasert fremgangsmåte, som er i tråd med kravene i naturmangfoldloven. Fastsatte
og planlagte vannmiljøtiltak bidrar til økt naturmangfold. I og med at planen har utelukkende
positive virkninger på naturmangfold, vurderes ikke de miljømessige prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12.
b) Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging
Regional vannforvaltningsplan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen, jfr. Plan- og bygningslovens § 8-2.
Generelle retningslinjer for arealplanlegging etter plan- & bygningsloven og vannforskriften har
blitt utarbeidet og er å finne i kapittel 2.3, side 16. Det er forventet at retningslinjene tas i bruk
av samtlige kommuner i Rogaland vannregion, og at de innarbeides i arealplanleggingsarbeidet i kommunene.
Se kapittel 2 Hvordan virker planen? for en oversikt over virkning og gjennomføring av planen.
c) Forholdet til andre planer som gjelder for regionen
Vannforvaltningsplanen må blant annet innarbeides i planer som omhandler de større
påvirkningene på vannet, slik som planer for arealbruk, landbruk, transport, næringsutvikling,
energiproduksjon, utvinning av råstoffer og massehåndtering. I tillegg er planer som direkte
omhandler vann sentrale, slik som forvaltningsplaner for natur, havbruk, samt klimaendringer.
Det henvises til fylkeskommunenes hjemmesider for å få oppdatert informasjon om
eksisterende planer og planer under rullering og utarbeiding;
•
•
•
•

Rogaland fylkeskommune: www.rogfk.no
Agder fylkeskommune: www.agderfk.no
Vestfold og Telemark fylkeskommune: www.vtfk.no
Vestland fylkeskommune: www.vestlandfylke.no
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Vannforvaltningsplanen vurderes å ikke gå ut over eller være i strid med eksisterende
regionale planer.
Ved revisjon av regionale planer/strategier fremover, vil det være viktig å samkjøre innholdet,
slik at det ikke oppstår motsetninger med målene gitt i de ulike planene. Ved revisjon av
regionale planer vil det også være aktuelt å få hensynet til vannmiljø tydeligere beskrevet.
Vannmiljø vil for alle regionale planer være et aktuelt utredningstema.

Bidrag til å oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål
Arbeidet med vannforskriften bidrar til å oppfylle andre miljømål, og må sees i sammenheng
med miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt. Du kan lese mer om nasjonale og
internasjonale miljømål på vannportalen.no/miljomal/nasjonale-og-internasjonale-miljomal2.

Endringer siden forrige plan
Vannforvaltningsplanen for 2016-2021 fokuserte i stor grad på kunnskapsinnhenting og
kartlegging. Nå har vi oversikt over tilstanden til samtlige vannforekomster i regionen (selv om
påliteligheten til kunnskap i noen grad varierer). Figur 2 illustrerer denne utviklingen med
høyere pålitelighet til vannmiljøkunnskapen for samtlige vannområder i Rogaland vannregion.

Utvikling i presisjon på vannmiljødata fra 2015 til 2020
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Figur 2. Viser utviklingen i pålitelighet (presisjon) av vannmiljødata for de fire vannområdene
sammenlignet mellom 2015 og 2020. Basert på data fra Vann-Nett.no, hentet 07.01.21 og i 2015.

Dalane vannområde startet hovedsakelig koordinert vannforvaltningsarbeid når vannområdekoordinator ble ansatt sommeren 2020, og fremdeles fokusere på kunnskapsinnhenting i
kommende planperiode.
Ut over kunnskapsinnhenting ble flere tiltak for å forbedre tilstanden startet i regionen i forrige
planperiode. Men grunnet lang tid for gjennomføring, sen oppstart etter at kunnskapsgrunnlag
ble innhentet og midler ble tilgjengelige, har det vært varierende grad av tiltaksgjennomgjøring.
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På grunn av dette er det mange tiltak som har blitt overført fra forrige periode, over til denne. I
tillegg tar det tid før en får respons på utførte tiltak.
Tilsvarende som for tiltak, må oppnåelse av vannmiljømålene derfor i stor grad utsattes til
2022-2027 perioden. Sektormyndigheter er ansvarlige for å gi innspill om måloppnåelse (se
konkretisering av ansvar og handlinger i handlingsprogrammet).
For å få en total oversikt over endringene fra 2016 til dags dato, kan en 2016-versjon av VannNett sammenlignes med eksisterende versjon. Lenke til 2016-versjonen er å finne her.

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 det gis tillatelse til ny samfunnsnyttig aktivitet eller inngrep selv om det vil medføre
forringelse i miljøtilstanden (jf. paragraf 12 i vannforskriften). Med forringelse menes endringer
i de fysiske egenskapene til en vannforekomst. Forringelse innebærer her også forverring av
økologisk tilstand fra «svært god» til «god», som følge av samfunnsnyttig aktivitet. Eksempler
på slik aktivitet er kraftutbygging, drikkevannsuttak, bekkelukking, flomvern o.l.
Vilkårene for slike tillatelser er at miljøforbedrende tiltak iverksettes for å begrense negativ
effekt, at aktivitetens samfunnsnytte vurderes som større enn tapet av natur, samt at formålet
med aktiviteten ikke kan oppnås på en miljømessig bedre måte.
Se nyttige presiseringer og veiledning for bruk av § 12 her.
Ny aktivitet eller inngrep gjennomført i planperioden
I planperioden 2016-2021 er det hittil etablert 9 nye kraftverk i vannregionen, hvorav ett
magasin-kraftverk (Lysebotn II som erstatter Lysebotn I).
I 8 saker har NVE vurdert at miljømålet om god økologisk tilstand (GØT) trolig kan
opprettholdes/nås ved å gjennomføre de tiltak som er pålagt i konsesjonen, eventuelt med
ytterligere tiltak hjemlet i vilkårene på et senere tidspunkt, dersom det skulle være behov for
det. Småkraftverk uten regulering er et typisk eksempel på dette. Vannforekomster som
påvirkes av Lysebotn II er i utgangspunktet allerede sterkt modifiserte vannforekomster
(SMVF).
Beskrivelse av miljømål, SMVF og godt økologisk potensiale er beskrevet i kapittel 3.2.1.
Tillatelser til nye aktiviteter eller nye inngrep som enda ikke er iverksatt
NVE har gitt 15 tillatelser etter vassdragslovgivningen. To tillatelser gjelder større kraftverk og
opprustning/utvidelses prosjekter (Dalaåna kraftverk). Her kan påvirkede vannforekomster
(Dalaåna 031-203-R) forventes å bli kandidater til SMVF med miljømålet godt økologisk
potensiale (GØP). Øvrige tillatelser gjelder småkraftverk, vannuttak og mindre O/U-prosjekter,
hvor det forventes en liten til middels påvirkning. I de fleste av disse vannforekomstene vil GØT
med rimelighet kunne opprettholdes/nås ved å gjennomføre de tiltak som er pålagt i
konsesjonen eller hjemlet i vilkårene.
NVE har vurdert vannforskriftens betingelser i § 12 ved alle nye tillatelser til inngrep. Der de
forventer at tilstanden forringes eller at miljømålet ikke nås, kommer § 12 til anvendelse. Derfor
er § 12 registrert på vannforekomster som forventes å ikke nå miljømålet GØT som følge av
inngrepet, og dermed blir kandidater for sterkt modifiserte vannforekomster. Dette gjelder
hovedsakelig ved større kraftverk, reguleringer, og utbygginger uten helårlig minstevannføring.
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Vannregionen vår
Rogaland vannregion har et samlet areal på om lag 12 722 km2. Vannregionen består i
hovedsak av Rogaland fylke, men også mindre arealer i fylkene Vestland, Vestfold og
Telemark og Agder. Grensene følger vassdragsgrenser (nedbørsfelt) og ikke fylkes-, eller
kommunegrenser (Se Figur 3). En større del av Ullensvang kommune (Røldalsvassdraget) i
Vestland er med i vannregionen. Videre vestover ut til kysten er det små variasjoner i forhold
til fylkesgrensa mot Vestland, med unntak av nordre del av Vindafjord kommune som renner
mot Sunnhordaland- og Hardangerfjord-bassenget. Dette nedbørsfeltet hører til Vestland
vannregion. Den østlige delen av Lund kommune i Rogaland, renner mot Siravassdraget og
nedbørsfeltet hører til Agder vannregion.
Vannregionen er delt inn i fire vannområder: Dalane, Jæren, Haugalandet og Ryfylke. Formålet
med vannområdene har vært å etablere hensiktsmessige enheter for arbeidet hvor berørte
aktører (kommuner, sektormyndigheter og fylkeskommuner) samarbeider for å gjennomføre
sine oppgaver iht. vannforskriften. Tabell 1 viser fordelingen av vannforekomster i Rogaland
vannregion, med gjengivelse av type, antall og samlet størrelse.
Vassdragene og kystvann er delt inn i vannforekomster, som f.eks. innsjø, elv, bekk, fjord eller
kyststrekning. Når samfunnsnyttig aktivitet har endret vannføring eller fysiske forhold slik at
god økologisk tilstand ikke kan oppnås uten at det går vesentlig ut over formålet med
aktiviteten, defineres en vannforekomst som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF). For
disse forekomstene settes det egne miljømål basert på hvor bra vannmiljøet kan bli, uten at
det går vesentlig ut over samfunnsnytten av inngrepene.
Tabell 1. Oversikt over antall vannforekomster, SMVF og samlet størrelse i Rogaland vannregion. Antall
vannforekomster er ikke statisk, og kan endres underveis etter hvert som kunnskapen om vannmiljøet
endres/forbedres. Kilde: Vann-Nett.no, 16.10.2021.

Type
vannforekomst
Elver og bekkefelt
Grunnvann
Innsjøer
Kystvann
Antall totalt

Antall
vannforekomster
1348
40
415
125
1928

Av
disse;
SMFV*
273
0
82
1
356

antall Areal/lengde
16 204 km
128 km2
478 km2
3046 km2
-

Geografiske endringer og områdeendringer
På bakgrunn av kommune- og regionreformen er det gjennomført en del geografiske endringer
i vannregionen i forhold til forrige planperiode.
Stavanger kommune ble fra 2020 slått sammen med Finnøy kommune og Rennesøy
kommune. Finnøy og Rennesøy var i forrige planperiode en del av Ryfylke vannområde. Hele
Stavanger kommune ble fra 01.01.2020 en del av Jæren vannområde. Også Kvitsøy er
overført fra Ryfylke vannområde til Jæren vannområde.
Tabellen og kartet under viser en oversikt over Rogaland vannregion og vannområder slik det
framstår i dag.
Det er ikke gjort endringer i vannområdegrensene som følge av kommunesammenslåingen av
Forsand og Sandnes. Areal i tidligere Forsand kommune hører fortsatt til Ryfylke vannområde,
mens areal i tidligere Sandnes kommune er en del av Jæren vannområde.
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Figur 3. Rogaland vannregion med fylkesgrense og vannområdene i regionen. Kilde: Miljødirektoratet,
21.01.2021.
Tabell 2. Oversikt over kommuner som er del av vannområdene i Rogaland vannregion.

Vannområde
Kommuner med hele /
større arealer innenfor
vannområdet:

Dalane
Bjerkreim
Eigersund
Gjesdal
Lund
Sokndal

Kommuner med mindre
arealer innenfor
vannområdet:

Hå
Time
Sirdal

Jæren
Gjesdal
Hå
Klepp
Kvitsøy
Randaberg
Sandnes
Sola
Stavanger
Time
Bjerkreim
Eigersund
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Ryfylke
Gjesdal
Hjelmeland
Sandnes
Sauda
Strand
Suldal
Ullensvang

Haugalandet
Bokn
Haugesund
Karmøy
Tysvær
Vindafjord
Utsira

Bykle
Etne
Sirdal
Vinje

Etne
Sveio
Suldal

2 Hvordan virker planen?
Dette kapitlet beskriver virkning av planen for planlegging og virksomhet i vannregionen.
Kapitlet redegjør også kort for gjennomføringen av planen, samt hvilke verktøy som er
tilgjengelig i vannforvaltningsarbeidet.

Virkning for kommunal, regional og statlig planlegging og
virksomhet
Vedtatt og godkjent regionalplan for vannforvaltning i Rogaland vannregion skal legges til
grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet
i regionen, jfr. Plan – og bygningslovens § 8-2. Planen retter seg mot offentlige myndigheter:
•
•
•

Kommuner
Fylkeskommuner
Statlige organer

Virkning for kommunal planlegging
Generelle retningslinjer om arealplanlegging etter plan- & bygningsloven og vannforskriften
har blitt utarbeidet og er å finne i kapittel 2.3, side 16.
Det er forventet at retningslinjene tas i bruk av samtlige kommuner i Rogaland vannregion, og
at de innarbeides i arealplanleggingsarbeidet i kommunene.
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 disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes arealplanlegging for å nå
målet om god tilstand i norsk vann.
I arealplanleggingen skal kommunen få frem ulike samfunnshensyn og veie de ulike
hensynene opp mot hverandre. Vannmiljø er et av flere slike hensyn. Der vannmiljø blir berørt,
direkte eller indirekte, må kommunen sørge for at det tas nødvendig hensyn til vannmiljø og
fastsatte miljømål.
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging understreker også betydningen
av arealplanlegging, blant annet i kapittel 2.3: Kommune bidrar til gode miljøforhold i og langs
vassdragene gjennom tiltak og god arealforvaltning.
Virkning for statlig- og regional planlegging og virksomhet
De regionale vannforvaltningsplanene får også virkning for statlig og regional planlegging og
virksomhet. Statlig eller regional myndighet skal bidra til at miljømålene som er fastsatt i
vannforvaltningsplanene nås, og at miljøtilstanden i vannforekomstene ikke forringes.
Les mer om vannmiljø og arealplanlegging på Miljødirektoratet sine sider her.

Konkret gjennomføring av planen
I tillegg til hoveddokumentet, Regionalplan for vannforvaltning for Rogaland vannregion 20222027, er tiltaksprogramet og handlingsprogrammet viktige i arbeidet for å oppnå miljømålene.
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Regionalt tiltaksprogram
Regional vannforvaltningsplan beskriver hvilke mål som skal nås, og når de skal være innfridd.
Tiltaksprogrammet er knyttet til planen, og inneholder forslag til tiltak som må gjennomføres
for å nå miljømålene, jfr. vannforskriften § 25. Sektormyndighetene skal benytte eksisterende
lovverk og økonomiske virkemidler for å gjennomføre tiltak. Et sammendrag av
tiltaksprogrammet er å finne i kapittel 4 i dette dokumentet.
Tiltaksprogrammet er på høring samtidig med planen, og skal vedtas av fylkestingene, men
skal ikke godkjennes sentralt.
Regionalt tiltaksprogram finner du her.
Handlingsprogram
Regionale planer etter plan- og bygningsloven skal ha et handlingsprogram, jfr. plan- og
bygningslovens § 8-1. Handlingsprogrammet skal gi en vurdering av hvilken oppfølging planen
krever hvem skal gjøre hva når. Handlingsprogrammet er på høring samtidig med
forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet, og skal vedtas av fylkestingene sammen med
planen. Behovet for rullering av handlingsprogrammet skal vurderes årlig, men behøver ikke
nasjonal godkjenning.
Handlingsprogrammet finner du her.
Vedtak i fylkesting og sentral godkjenning av planen
I Vannforskriftens § 29 om vedtak og godkjenning framkommer det at planen skal vedtas av
berørte fylkesting i vannregionen. Etter vedtak skal planen med vedtaket oversendes til
Miljødirektoratet. Fristen for dette er innen 31.12.2021. 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 dette er påkrevd ut fra hensynet til
rikspolitiske interesser.
Den endelige planen vil dermed bestå av selve planen, fylkestingsvedtaket og den sentrale
godkjenningen.

Retningslinjer for arealplanlegging
Det er utarbeidet generelle retningslinjer for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og
vannforskriften. Dette er nytt for planperioden 2022-2027, og felles retningslinjer er utarbeidet
nasjonalt i alle vannregionplanene.
Hensikt
Hensikten er å inkludere vann på et tidlig stadium i kommunens samfunns- og arealplanlegging
og oppnå helhetlig vannforvaltning etter vannforskriften.
Godt vannmiljø er en forutsetning for alt liv på jorda og er en grunnleggende del av naturmiljøet,
jf. FNs bærekrafts mål nr. 6 (rent vann og gode sanitærforhold), 14 (liv under vann), 15 (liv på
land) og 17 (samarbeid for å nå målene). Fokus på vannforskriften gjennom arealplanlegging
vil bidra til at bærekraftsmålene blir integrert og følges opp på en god måte.
Vannforskriften i kommunene
Kommunene har et selvstendig ansvar for å følge opp vannforskriften, som sektormyndighet
og arealmyndighet.
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Kommunene anmodes om å innarbeide vannmiljø som et vurderingstema i sin ordinære
saksbehandling og kvalitetssikringssystemer. Det er forventet at retningslinjene tas i bruk av
kommuner, og at de innarbeides i samfunns- og arealplanleggingsarbeidet.
Veileder om vannmiljø i arealplanlegging fra Miljødirektoratet kan leses her.
Hvordan oppnår vi dette?
Arbeidet med de regionale vannforvaltningsplanene følger reglene i plan- og bygningsloven
og naturmangfoldloven. Ved å vurdere vannmiljø og fastsatte miljømål i en tidlig fase i
kommuneplanens samfunns- og arealplanlegging, legger man til rette for en
samfunnsøkonomisk og bærekraftig forvaltning av vassdragsmiljøet og omkringliggende
arealer.
For de fleste vannforekomstene er miljømålet
«God miljø- og kjemisk tilstand» (se Figur 4) og
dette er miljømålet som skal nås dersom ikke
annet fremgår i denne regionale vannforvaltningsplanen eller i den nasjonale vanndatabasen
www.vann-nett.no. Hvis miljøtilstanden for den enkelte Figur 4: De fem klassene for miljøtilstand iht.
vannforekomst er moderat eller lavere, er det behov for Vannforskriften, og kravet for måloppnåelse.
tiltak for å nå miljømålet om god tilstand. Samtidig er det viktig å unngå aktivitet som forringer
miljøtilstand der hvor miljømålet «God tilstand» alt er nådd.
Konkret beskrivelse av miljøtilstand, fastsatte miljømål og planlagte tiltak for den enkelte
vannforekomst og aktuelle vassdrag, kystvann eller grunnvann er beskrevet i denne
vannforvaltningsplanen, med tilhørende regionalt tiltaksprogram samt i Vann-Nett.
Arealendringer og fysiske inngrep i og langs vassdrag kan gi store negative påvirkninger og
forringelse av vannmiljøet. Vannforekomster hvor det kan være særlig viktig med en restriktiv
arealforvaltning er vassdrag sårbare for inngrep eller forurensning, varig verna vassdrag,
beskyttede områder etter vannforskriften, herunder drikkevann, badevann og nasjonale
laksevassdrag og fjorder. Eksemplene er ikke uttømmende.
Generelle retningslinjer for arealplanlegging som kan påvirke vannmiljø
Under vises det til retningslinjer som legger føringer for arealplanleggingen. Det vises også til
bestemmelser og hensynssoner som kan anvendes for å sikre vannmiljø i arealplaner.
Det framgår av Plan- og bygningslovens § 1-8, første ledd; «I 100-metersbeltet langs sjøen og
langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser.»
1. Vannmiljø
1.1. Regional plan for vannforvaltning bør innarbeides og detaljeres i kommuneplan og
underliggende planer, basert på kunnskap om lokale forhold. Vannmiljø og vedtatte
miljømål skal vurderes og hensyntas i planarbeid som kan påvirke vann.
Interkommunalt samarbeid bør vurderes ved påvirkninger på vannmiljø, på tvers av
kommunegrensene.
1.2. Elver og bekker skal som hovedregel ikke lukkes og skal bevares så nært opptil sin
naturlige form som mulig.
1.3. I planer som berører allerede lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag, skal det
vurderes om vassdraget kan gjenåpnes og restaureres.
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2. Naturfare og klimatilpasning
2.1. Det bør ikke legges til rette for utbygging i områder med risiko for naturfare som for
eksempel flom og havnivåstigning.
2.2. Vurderinger av vannmiljø må sees i sammenheng med føringer i Statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
3. Overvannshåndtering
3.1. Planlegging skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. Bevaring,
restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes. Dersom andre
løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.
3.2. Overvannsløsninger skal ta hensyn til og fortrinnsvis forbedre stedets økologiske
systemer og øke det biologiske mangfoldet.
3.3. Overvannsløsninger bør planlegges med kapasitet til å ta unna forventet økt
nedbørintensitet og nedbørsmengde, gjerne med bruk av grønne infiltrasjonsområder
og åpne vannveier.
3.4. Arealforvaltning og utbygging må planlegges med tanke på kapasiteten på
eksisterende og eventuelle nye avløpsanlegg, slik at økt belastning ikke påvirker
måloppnåelse etter vannforskriften.
4. Deponering av masser
4.1. Deponering av masser og snø bør unngås nær sjø og vassdrag. Dersom det likevel
åpnes opp for deponering av masser, må krav om tiltak for å hindre avrenning av
partikler og annen forurensning som kan påvirke vannmiljøet, vurderes etter
vannforskriften og annet sektorlovverk.
5. Grøntdrag og kantsoner
5.1. Grøntdrag og restarealer langs vassdrag skal som hovedregel bevares for å ivareta
verdifulle kvaliteter knyttet til vannkvalitet, biologisk mangfold, og landskapsøkologiske
korridorer og landskapselementer.
5.2. Kommunene bør fastsette bredden på vegetasjonsbeltet langs vassdrag i rettslig
bindende planer etter plan- og bygningsloven.
5.3. Større landskapsøkologiske korridorer som ivaretar grøntstrukturer og blågrønne
verdier i urbane områder bør tillegges særskilt verdi.
5.4. Andre områder av betydning for vannmiljø, som myr, våtmark, skog og ugjødsla mark
bør tas hensyn til i planleggingen.
6. Bestemmelser og hensynssoner
6.1. I kommuneplanens arealdel og i underliggende planer bør det legges inn
bestemmelser og hensynssoner for å ivareta vannmiljøet i tråd med regional
vannforvaltningsplan. Dette gjelder særlig i arealplaner som omfatter sårbare
vassdrag og beskyttede områder etter vannforskriften.
6.2. Kommunene skal i sin plan- og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for
dagens og framtidas behov.
6.3. I bestemmelser til kommuneplanens arealdel og underliggende arealplaner kan det
ved behov stilles rekkefølgekrav for å sikre at fastsatte mål for vannmiljø nås, og at
vannforekomsten ikke settes i risiko for å forringe miljøtilstanden.
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Retningslinjenes gyldighet
Retningslinjene er utarbeidet for å være retningsgivende for planlegging etter plan- og
bygningsloven.
Retningslinjene er ikke juridisk bindene, men gir grunnlag for myndighetenes saksbehandling,
og innsigelse fra fagmyndigheter og kommuner dersom de ikke følges opp.
Retningslinjene er ikke uttømmende og foreslås lagt til grunn så langt de passer i den enkelte
kommunes saksbehandling.
Vannforskriften og annet lovverk
Retningslinjene kan berøre temaer som i noen tilfeller også er regulert etter egne sektorlover
og som gjelder uavhengig av og krever egen behandling etter sektorlovverket.
I tilfeller hvor det eksisterer andre planer med strengere formulering enn det som er beskrevet
i retningslinjene, skal de strengeste føringene være gjeldende.

Vann-Nett – Kunnskapsportalen for vann
Vann-Nett.no er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge. Her kan du finne hvordan
det står til i vannet (miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger, mm.), og få ut data i forskjellige
formater. Mer interaktivt kart og enklere fremstilt informasjon er tilgjengelig på vann-nett hub.
Vannforskriften setter krav til medvirkning med hensyn til faglige vurderinger, beslutninger og
gjennomføring av tiltak for å oppnå god miljøtilstand i vannet. Vann-Nett sikrer tilgang på
miljøinformasjon for faglige institusjoner, interessegrupper, myndigheter og allmennheten, og
tilbyr samtidig muligheten til å gi innspill til vannforvaltningen i forhold til deres arbeid.
Forholdet mellom Vann-Nett
og vannforvaltningsplanen
Kunnskapsgrunnlaget som
planen bygger på, er å finne i
Vann-Nett. I dag fungerer
Vann-Nett godt som et
veiledende verktøy som viser
overordnede behov og
påvirkninger i vannregionen,
men er til dels ufullstendig når
det kommer til eksakte
kostnader, antall tiltak og
lignende detaljer.
Figur 5: Utklipp av forsiden til Vann-nett.no, hentet 17.10.21.
Mens planen er statisk
(justeres og oppdateres hvert 6. år), er Vann-Nett dynamisk og oppdateres kontinuerlig
ettersom ny kunnskap legges inn, tiltak blir gjennomført osv. Utover planperioden kan det
derfor være tilfeller hvor det ikke er samsvar mellom plan og Vann-Nett. Før det igjen blir
samsvar når neste plan skal justeres og oppdateres.

Sektormyndigheter, «mannen på gata» og Vann-Nett
Vann-Nett består av to hoveddeler, Vann-Nett Portal som er for alle brukere og Vann-Nett
Saksbehandler til bruk for forvaltningen. Begge delene baserer seg på et geografisk
grensesnitt, det vil si at all informasjon er knyttet til kartet.

19

Vann-Nett for oversikt og alle brukere
Portalen er inngangen for alle som er interesserte i å finne
informasjon om vannforekomstene eller statistikk for de ulike
geografiske områdene som benyttes i vannforskrift-arbeidet;
vannregion, vannområde, kommune, vassdrag, mm. I
portalen finnes et kartverktøy for søk, både på vannforekomst
og stedsnavn. I tillegg er det en rapportdel, hvor det ligger
diagrammer og listerapporter for nedlastning. Utover dette er
det mulig å hente ut faktaark per geografiske område, med
økologisk, kjemisk og geografisk informasjon, karakterisering,
tilstand og foreslåtte tiltak. Alle data tas ut i det øyeblikket
rapportene lages.

Bruk av Vann-Nett
Vann-Nett er verktøyet hvor
alle brukere kan vurdere
hvordan det står til med «min
bekk», samt det kan gis
innspill på om eksisterende
miljømål, tiltak og lignende
stemmer, om noe mangler og
informasjon oppdateres av
sektormyndighetene selv.
Vi er avhengige av innspill og
at Vann-Nett brukes aktivt!

Vann-Nett for endring av informasjon og saksbehandlere
I Vann-Nett for saksbehandlere foregår all innlegging av
informasjon om vannforekomstene. Det er sektormyndighetene som selv er ansvarlige for at
all data innenfor sitt område er oppdatert og korrekt.

På grunnlag av tilgjengelige data vurderes vannforekomstenes økologiske, kjemiske og
kvantitative (grunnvann) tilstand. I tillegg vurderes risikoen for hvorvidt tilstanden er truet i
henhold til miljømålene som er satt. Vannforekomstenes tilstand i forhold til miljømålet viser
om det skal iverksettes tiltak og overvåkning. Saksbehandlerens redigeringsmuligheter er kun
beregnet for innlegging av data.
Introduksjon og veiledninger
Forklarende videoer for introduksjon og veiledninger for bruk av Vann-Nett er å finne her.

Foto: Jarle Lunde
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3 Slik vil vi ta vare på vannet
Hovedutfordringer og prioriteringer
Et komplekst påvirkningsbilde
Det er mange ulike påvirkninger som kan bidra til redusert vannmiljøtilstand. Av figuren under
ser vi at klimaendringer er den viktigste faktoren som kan påvirke det biologiske mangfoldet i
marine økosystemer negativt, mens arealbruk og forurensing er de viktigste
påvirkningsfaktorene for ferskvann. Arealinngrep omfatter en rekke ulike typer
arealpåvirkninger, inkludert arealbruksendringer i jordbruk og skogbruk, og inngrep i form av
f.eks. utbygging og infrastruktur. Samspillet mellom ulike påvirkningsfaktorer, særlig
arealinngrep og klimaendringer, er viktig å ha kunnskap om for å kunne innrette tiltak best
mulig.
«Naturindeksen» er en analysemetode tatt i bruk av forvaltning og forskning for å måle
tilstanden til det biologiske mangfoldet i Norge, og skal gi en oversikt over utviklingen i
økosystemene, for utvalgte artsgrupper og tema. Systemet opererer med fem hovedgrupper
av påvirkningsfaktorer. Figuren under viser hvor mye de ulike påvirkningsfaktorene reduserer
verdien til naturindeksen.7 Datagrunnlaget for Naturindeksen for ferskvann og kystvann og
vannforskriftens tilstandsvurdering er foreløpig ikke direkte samordnet, selv om noen av
indikatorene er de samme.

Figur 6. Fem faktorer som reduserer verdien til naturindeksen i sju hovedøkosystemer. Jo høyere verdi
for en gitt faktor, jo større er den negative effekten på naturindeksen. Merk at effekten av
påvirkningsfaktorene ikke kan summeres fordi flere indikatorer er følsomme for flere påvirkninger og
dermed inngår i tallgrunnlaget for flere av søylene i figuren. Kilde: NINAs Naturindeks for Norge 2020.

Status for vannmiljøet i Rogaland vannregion etter indikatorsystemet er utarbeidet etter
vannforskriften, og flere detaljer om påvirkningsbildet, kan du lese om i vedlegg 1.

Hovedutfordringer
De største utfordringene for vannmiljøet i regionen, og som gjør at vannforekomstene ikke har
god miljøtilstand, er menneskeskapte. Det må vurderes jevnlig hvilke påvirkninger
vannforekomstene har, hvilke som er vesentlige, effektene de har på vannmiljøet, og
betydningen påvirkningene dermed har for miljøtilstanden i vannet.
7

Jakobsen, S. & Pedersen, B. (red), 2020. Naturindeks for Norge 2020. Tilstand og utvikling for biologisk
mangfold. NINA Rapport 1886. Norsk institutt for naturforskning.
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I tillegg ser vi på hvilke drivkrefter i samfunnet som er årsaken til disse påvirkningene, og om
det kan forventes endringer framover.
En stor påvirkning kan alene føre til betydelig forverring av miljøtilstanden slik at miljømålet
ikke nås. En middels påvirkning kan - sammen med andre påvirkninger - føre til det samme.
En liten påvirkning alene fører ikke til at miljøtilstanden forringes, men sammen med andre
påvirkninger kan den imidlertid føre til at miljømålet ikke nås.
Drivkreftene, påvirkninger, effekt og forventede endringer framover, har betydning for hvor det
bør foreslås tiltak for å beskytte, forbedre eller restaurere vannmiljøet.
Tabell 3 viser en oversikt over de fem største påvirkningene for hele Rogaland vannregion, og
for hvert av de fire vannområdene.
Tabell 3. Fordeling av de fem største påvirkningsgruppene i Rogaland vannregion og Jæren, Dalane,
Ryfylke og Haugaland vannområde. Rød farge representerer påvirkninger i mer enn 10 % av
vannforekomstene, oransje er for påvirkninger mellom 5 % og 10 %, mens gul farge er for påvirkninger
i mindre enn 5 % av vannforekomstene. Kilde: Vann-Nett.no, 16.10.2021.

En oversikt over de ti største drivkreftene i samfunnet som er årsaken til påvirkningene på
vannet i regionen, er vist i Figur 7.

Figur 7.Viser de ti største driverne (i antall) i Rogaland vannregion. Kilde: Vann-Nett.no, 16.10.2021.

Langtransportert forurensning
Påvirkningene av sur nedbør på vannmiljø er fortsatt merkbare, særlig i
sørlige deler av vannregionen, selv om den negative påvirkningen er
redusert. Graden av påvirkning avgjøres av berggrunn og jordsmonn.
Flest sure vann finnes i områder med kalkfattig grunnfjell ettersom det har
liten motstandskraft mot sur nedbør. I mange vassdrag i Rogaland er det
fremdeles behov for kalking, og det er flere pågående kalkingsprosjekter.
Det er nødvendig å opprettholde nivå av kalking for å bevare og forbedre
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fiskebestandene i laksevassdragene og innlandsvassdragene i tråd med gjeldende
Handlingsplan for kalking 2016 – 2021 og kommende revidert handlingsplan for 2021 – 2026.
Avrenning fra jordbruk
I lavereliggende strøk, og mot kysten der det er jordbruk,
er vannet naturlig nok påvirket av avrenning og
punktutslipp fra jordbruket.
Jordbruksdrift fører til økt avrenning av næringsstoffer og
organisk materiale, og større tap av jordpartikler
sammenlignet med skog og utmark. Slik avrenning er det
største forurensningsproblemet fra jordbruket, og bidrar til
økt
næringsstofftilførsel,
algeoppblomstring
og
Foto: Svein Skøyen
tilslamming av elver og bekker. Det påvirker leve- og
oppvekstsvilkår for fisk og andre arter i vassdragene. Plantevernmidler som benyttes i
jordbruket gjenfinnes også i vannmiljøet, med ulik grad av giftighet og påvirkning.
Vannkraftreguleringer
Rogaland er et viktig vannkraft-fylke, der påvirkningen fra
vannkraft er omfattende. Effekten er spesielt utbredt i
høyereliggende områder og øst i regionen. Kraftverk og
større kraftutbygginger endrer tilstanden til naturen i og
rundt vassdraget fordi de fysiske forholdene endres. Dette
påvirker plante- og dyrelivet, både direkte og indirekte. Dette
skjer som følge av redusert vannføring eller tørrlegging av
elvestrekninger, nedtapping/oppdemming av innsjøer. Et
Foto: Sira-Kvina
ukjent, men sannsynligvis betydelig, antall vannkraftverk i
Norge ble etablert før lovene som krever konsesjoner trådte i kraft. Lovhjemmelen for å sette
vilkår for gamle kraftverk er § 66 i vannressursloven, som gjør det mulig å innkalle disse til
konsesjonsbehandling. Ifølge vannkraftdatabasen til NVE er det ca. 200 (høst 2021)
vannkraftverk i Rogaland fylke, hvorav ca. en fjerdedel er lokalisert i Suldal kommune.
Urban utvikling
Urban utvikling er blant de største påvirkningene på
vannforekomster i regionen. Urbanisering og
fortetting påvirker avrenning, hvis ikke nødvendige
forebyggende grep planlegges godt og følges opp i
anleggsfasen. I tillegg til kontinuerlig fortetting og
fornying av eksisterende by- og boligområder,
planlegges det flere større utbyggingsprosjekt i
årene fremover. God dialog, riktig lokalisering, samt Stavanger. Foto: Daniel Overland
forebyggende tiltak er derfor nødvendig i både
planlegging- og anleggsfasen for å hindre negativ påvirkning på berørte vannforekomster.
Avløpsvann
Som følge av befolkningsvekst og utbygging, er påvirkninger fra avløpsvann en av de større
kildene til redusert tilstand i vannforekomster i regionen. Dette inkluderer punktutslipp fra
renseanlegg, fra kommunalt avløpsvann uten rensing, fra regnvannsoverløp og diffuse
avrenninger fra spredt bebyggelse, hytter og spillvannslekkasje.
Industri
Påvirkning fra industri kommer som punktutslipp fra forurenset grunn, vannuttak eller
overføring av vann til industriformål.
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Fiskeri og akvakultur
Påvirkninger fra akvakultur og fiskeri er blant de
største driverne for fjordområdene i Rogaland. I
2020 var det i Rogaland registrert 68 godkjente
lokaliteter for produksjon av laksefisk (50 i drift), 13
settefisktillatelser (10 i drift), 4 for akvakultur av
kveite, 9 skalldyrtillatelser og 1 for makroalger.
Disse er spredt utover de fleste fjordene i regionen,
samt noen få langs ytre kyst på Haugalandet.
Foto: Ryfylke vassområde
Påvirkningene fra akvakultur kan komme av
rømming og påfølgende genetisk påvirkninger av villaksstammer, atferdsendring hos villfisk,
utslipp av plast, forhøyet forekomst av lakselus og andre sykdommer, samt utslipp av
avlusningsmidler og historiske utslipp av kobber. Settefiskanlegg/ smoltanlegg med uttak av
vann kan medføre redusert vannføring og vandringshindre, og utslipp i fjordsystemer. Utover
dette kan også høyt fisketrykk på ville fiskebestander (eks. leppefisk) og organisk belastning i
nærsonen til anleggene gi utfordringer.
Annet eller ukjent
Blant hovedutfordringene i regionen er det og påvirkninger fra andre eller ukjente kilder. Dette
inkluderer punktutslipp, diffusavrenning, forurenset sjøbunn, og hydromorfologiske endringer
fra annen virksomhet enn tidligere nevnte påvirkninger, samt menneskelig påvirkning av annen
årsak.
En mer detaljert beskrivelse av hovedutfordringene for Rogaland vannregion, samt hver av de
fire vannområdene finner du her.

Prioriteringer
Hensikten med å prioritere er å sikre målrettet og effektiv innsats og styrke helhetlig
vannforvaltning på tvers av sektormyndigheter. Sektorene har derfor en viktig rolle i å prioritere
rekkefølgen av egne tiltak og ta stilling til måloppnåelsen og eventuell tidsutsettelse.
Prioriteringene vil i hovedsak bety at vannmiljøsøknader om finansiell støtte (hos blant annet
fylkeskommunen, Statsforvalteren, NVE og Miljødirektoratet) kan få «fortrinn» fremfor
søknader som inneholder tiltak som ikke er prioritert i regional vannforvaltningsplan.
Prioriteringene er gjort på bakgrunn av nasjonale føringer, regionale hensyn og eksisterende
tiltak. Prioriteringene for Rogaland vannregion er delt inn på følgende måte;
•
•
•

Prioriterte nedbørfelt (kapittel 3.1.3.1)
Prioriterte tiltaksområder (kapittel 3.1.3.2)
Prioriterte sektorovergripende virkemidler (kapittel 3.1.3.3)

3.1.3.1 Prioriterte nedbørfelt
Prioritering av tiltak i denne planperioden handler primært om fordeling av tiltakene geografisk
(hvor begynner vi) og over tid (hva gjøres i denne planperioden og hva må utsettes til neste),
og når oppfyller vi miljømålene. Enkelte områder i vannregionen er utpekt av
sektormyndighetene til å ha større behov for tiltak/kartlegging enn andre. Prioriteringene
henger og sammen med brukerinteresser/verneinteresser.
Sektorene har en viktig rolle i å prioritere rekkefølgen av egne tiltak og ta stilling til
måloppnåelsen og eventuell tidsutsettelse. Hver sektor må ta sin del av ansvaret, og

24

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. Samtidig
må involverte sektormyndigheter samarbeide om å finne de rette tiltakene innenfor sitt
ansvarsområde, for det aktuelle nedbørfeltet der dette ikke er avklart.
De prioriterte nedbørsfeltene har blitt gjennomgått i arbeidsgruppene og deretter i
vannområdeutvalgene, før de ble lagt frem for vannregionutvalget og til sist inkludert i
vannforvaltningsplanen. Dette for å utnytte lokalkunnskap, erfaringer, samt få prioriteringene
forankret i vannområdene. Utover dette, anbefales det at de prioriterte nedbørsfeltene
gjennomgås og eventuelt omprioriteres i vannområdeutvalgene hvert andre år etter vedtatt
vannforvaltningsplan, før de så legges frem og vedtas i vannregionutvalget.
Merk at prioriteringer av enkeltvannforekomster kan medføre at nærliggende vannforekomster
som påvirker den prioriterte vannforekomsten negativt, også må prioriteres for tiltak.
Merk også at vassdrag og kystvann som ikke er inkludert på prioriteringslisten, fremdeles skal
jobbes med, og skal oppnå vannmiljømålene innen de fastsatte fristene.
Prioriteringene er oppgitt per vannområde, og vist i Tabell 4. Begrunnelser og grunnlag for de
prioriterte nedbørfeltene er beskrevet i regionalt tiltaksprogram, kapittel 1.2.
Tabell 4. Prioriterte nedbørsfelt fordelt på vannområdene. Skiller mellom prioriteringer som har hovedbehov for tiltak mot hovedbehov for kartlegging.Grønn skrift er nye prioriteringer for 2022-2027 perioden
Jæren
Hafrsfjord
m/bekkefelt
Hålandsvatnet

Dalane
Hellelandselva

Haugalandet
Vatsvassdraget og
Åmselva
Vikedalsvassdraget

Sokndalselva

Tiltak

Ydstebøhavn og
Kvitsøy skjærgård
Ryfylkeøyene

Skjoldafjorden og
Grindefjorden
Skjoldafjorden ytre

Stavanger
havneområde
Storåna- og
Stangelandsvassdraget
Ims-Lutsivassdraget
Figgjovassdraget
Orrevassdraget
Håvassdraget
Varhaugselvene
Kvassheim- og
Fuglestadåna
Ognavassdraget

Gandsfjorden

Kartlegging

Karmsundet

Sandebukta

Vatsfjorden og
Yrkesfjorden
Førlandsfjorden, indre
Vatnalands-vassdraget
Vestbøelva
Kvaladals-vassdraget
Sakkestadbekken
Storavatnet (på Nes)
Storavatnet (Kårstø)
Vikefjorden
Årvikelva
Aksnesvassdraget
Tjøsvollvatnet
Hilleslands-vassdraget
Heiavatnet

Egersund
havneområde
Tengsvågen

Ryfylke
Husstølåna
(Steinslandåna)
Leirangbekken og
Erevikbekken
Ulla elva (anadrom
strekning)
Førreåna (anadrom
strekning)
Tauvassdraget
Suldalsvassdraget
(anadrom
strekning)
Storelva
Vostervatnet

Årdalsfjord, indre
Saudafjorden

Lygrefjorden
Nordfjord og Rekefjord
Bjerkreimsvassdraget
(sidebekker)
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3.1.3.2 Prioriterte tiltaksområder
De samme syv tiltaksområdene som ble identifisert for første planperiode, samt ett nytt for
forsøpling, gjelder og for denne perioden. Aktuelle forebyggende og restaurerende tiltak per
tiltaksområde er mer detaljert presentert under hvert tema i tiltaksprogrammet.
1. Forsuring (Langtransportert forurensning)
Forsuring er den største årsaken til at store deler av Rogaland vannregion ikke
oppnår miljømål om god økologisk tilstand. Selv om det er stor bedring er det
viktig at kalking fortsatt har fokus. Rogaland vannregion mener det er behov for
å prioritere følgende:
Virkemidler
• Internasjonalt samarbeid for reduksjon av
langtransportert forurensning
• Nasjonal handlingsplan for kalka vassdrag
Ansvar: Miljødirektoratet

Tiltak
• Lokal kalking av vassdrag
• Overvåking i referansevassdrag /vann
tidligere kalka og ukalka
Ansvar: Statsforvalteren

Prioriteringer geografisk: Totalt ti vassdrag inngår i kalkingsprogrammet i Rogaland:
Sokndalselva, Bjerkreimsvassdraget, Ogna, Frafjordelva, Espedalselva, Lysevassdraget,
Suldalslågen, Vikedalsvassdraget, Rødneelva og Jørpelandsvassdraget («kalket» med
silikat).
2. Landbrukssektoren
Landbruket er den største forurensningsutfordringen i vannregionen. I Jæren
vannområde er dette den viktigste årsaken til at vassdragene ikke oppnår god
miljøtilstand. Samtidig er det viktig å erkjenne samfunnsnytten som landbruket
har for matproduksjonen i landet. Rogaland vannregion mener det er behov for å prioritere
følgende:
Virkemidler
• Nytte eksisterende juridiske virkemidler fullt ut
• Støtte og iverksette FoU-prosjekter i
landbruket, f.eks. på effekt av miljøtiltak
• Øke økonomisk ramme til støtteordninger for
frivillige tiltak i landbruket (RMP, SMIL, mm.)

Ansvar: Landbruksdepartementet,
landbruksdirektoratet, Statsforvalteren, kommuner

Tiltak
• Informasjons- og motivasjonstiltak
• Kontroll og tilsyn
• Økonomiske støtteordninger i landbruket
(RMP, SMIL, mm)
• Kartlegging av forurensningsomfang
• Utarbeide lokale forskrifter for spredning
av husdyrgjødsel i utsatte områder
Ansvar: Kommuner, Statsforvalteren

Prioriteringer geografisk: Prioriteringer for ekstra tiltaksinnsats følger stort sett virkeområdet
for tilskuddsordninger i regionalt miljøprogram (RMP), og kan kort oppsummeres slik;
Mesteparten av landbruksarealene i Jæren vannområde og Haugalandet vannområde. Se
ellers prioriterte nedbørfelt i 3.1.3.1.

3. Vannkraftreguleringer
Etter forsuring og landbruksforurensning er vannkraftregulering den faktoren
som påvirker vannet i Rogaland vannregion mest. Vannkraftproduksjon er
samfunnsnyttig samtidig som den gir miljømessige store utfordringer i flere
vassdrag. Rogaland vannregion mener det er behov for å prioritere følgende:
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Virkemidler
• Tilrettelegge lovverket slik at «standard
miljøvilkår» kan innføres for alle
vannkraftverk
• Økt fokus på avbøtende tiltak (i kost-nytte
perspektiv)
• Revisjon av konsesjonsvilkår.
• Ta i bruk §§ 28 og 66 i Vannressursloven,
som gir hjemmel til innkalling av kraftverk
til konsesjons-behandling. Bruken av disse
paragrafene er regulert gjennom
forarbeidene til loven. Det er NVE som
vurderer om kravet i loven er oppfylt.
• Mangler virkemiddel for eldre
vannkraftverk
Ansvar: Olje og energidepartementet, NVE

•
•
•
•

Tiltak
• Ved vilkårsrevisjon kan flere ulike typer tiltak
være aktuelle, inkludert minstevannføring,
miljøbasertvannføring og
magasinrestriksjoner
• Minimere saksbehandlingstid for
vilkårskonsesjoner (bør ikke overstige 4 år
etter fremlegging av krav)
• Problemkartlegging; eks. overvåking eller
habitatkartlegging (pålegg eller frivillig)
• Aktuelle habitatforbedrende tiltak; fjerne
vandringshinder, tilrettelegge for gyting og
gode levevilkår
• Kontroll og tilsyn av eksisterende konsesjoner
• Få inn standard naturforvaltningsvilkår for alle
eldre vannkraftverk
Ansvar: NVE, Statsforvalteren, Miljødirektoratet

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår bør normalt fremmes og koordineres gjennom
kommunene
Regional prioritering av vassdrag med vannkraftanlegg tilråder at Ulla, Førreåna,
Røldal-Suldalvassdraget, Hjelmelandsåna og Ognaelva prioriteres for vilkårsrevisjon
for å bedre økologisk miljøtilstand (se utdyping i tiltaksprogrammet kap. 2.2)
Figgjo, Hellelandselva og Årdalsvassdraget, bør prioriteres for tiltaksoppfølging knyttet
til endrede konsesjonsvilkår.
7 andre vassdrag prioriteres for kunnskapsinnhenting og videre vurdering av problemkartlegging og avbøtende tiltak.

Prioriteringer geografisk:
Prioriteringer for tiltak (oppfølging av konsesjonsvilkår): Årdalselva, Hellelandsvassdraget og
Figgjovassdraget.
Prioriteringer for vilkårsrevisjon: Ulla, (lakseførende strekning) Førreåna, (lakseførende
strekning), Røldal-Suldalsvassdraget, Hjelmelandsåna (anadrom strekning og elvemusling) og
Ognaelva.
Regionale prioriteringer av vassdragskonsesjoner for vilkårsrevisjon (Tabell 5) er basert på;
•
•
•

Prosess i vannområdene
Tidligere forvaltningsplanvurderinger
NVE rapport 49:2013, et nasjonalt viktig kunnskapsgrunnlag for vilkårsrevisjoner

Tabell 5: Prioritering av vassdrag for vilkårsrevisjon og/eller oppfølging av ny revisjon. Prioriteringene er
mer detaljert beskrevet i tiltaksprogrammet. For Flørlivassdraget mener vannregionen at begrunnelsen
i 49:2013 rapporten hovedsakelig er knyttet til friluftsliv og ikke vannmiljø. Vassdraget prioriteres derfor
ikke høyt i denne planen, så lenge det er andre vassdrag som har større potensiale for
vannmiljøforbedringer. Hvorvidt vassdraget bør prioriteres høyt av andre hensyn, tas ikke stilling til her.
Vassdrag og/eller
konsesjon
Årdalsvassdraget

Ognaelva

Forslag til handling
Tiltaksoppfølging Minstevannføring (Revisjon
var ferdig 17.4.2015.)
VilkårsrevisjonDriftsvannføring
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Nasjonal prioritet
(NVE rapport 49:2013)
1.1

Regional
prioritet
1

1.1

2

Røldalvassdraget

Vilkårsrevisjon –
Miljøtilpassa vannføring

Ulla og Førreåna
(deler av Ulla-Førre
reguleringen –
anadrom strekning)

Vilkårsrevisjon Miljøtilpassa vannføring

Hellelandsvassdraget
Hjelmelandsåna

Vilkårsrevisjon Minstevannsføring
Vilkårsrevisjon Minstevannføring
Tiltaksoppfølging –
avbøtende tiltak (Revidert
konsesjon i 2010)
Vilkårsrevisjon Minstevannføring
Vilkårsrevisjon –
Minstevannføring,
magasinrestriksjoner

Figgjo

Stølselva
(Lysereguleringen)
Flørlivassdraget

Ikke vurdert i NVEs rapport,
da konsesjonen er gitt etter
industri-konsesjonsloven og
utløper i 2022. Må ha ny
konsesjon etter vassdragsreguleringsloven fra 2022.
NVE åpnet for revisjon i
2019

1.2

1Suldal og
Ullensvang
kommune har
stilt krav om
revisjon.
1 - Suldal,
Hjelmeland og
Bykle kommune
har stilt krav om
revisjon.
1

2.1

1

Var ikke aktuell for
vurdering

1

1.2

2

1.1

-

4. Restaurering
Generelt viser gjennomgangen av påvirkninger, at en rekke vassdrag er påvirket
av fysiske inngrep (vannkraftreguleringer, landbruk, urbane områder, veger,
osv.). Mange steder har det i liten grad vært mulig å foreslå konkrete tiltak. Dette
må ha fokus i den enkelte sektors saksbehandling og oppfølging av plan. For landbrukspåvirka
vassdrag, må næringsreduserende tiltak og restaureringstiltak sees i sammenheng.
Tilsvarende for vannkraftpåvirkede vassdrag må vannføring (restvann eller lignende) sees i
sammenheng. Det er nå nasjonale føringer om at naturbaserte løsninger skal vurderes og
prioriteres (SPR klimatilpasning, 2018). Dette går hånd i hanske med restaureringsbehovet i
vassdragene. Rogaland vannregion mener det er behov for å prioritere følgende:
Virkemidler
• Helhetlig tiltaksplaner og
utredninger (vurdere
restaurerende tiltak)
• Arealplanlegging (hindre nye
inngrep)
• Aktiv oppfølging av
vannressursloven og Forskrift om
fysiske tiltak i vassdrag
• Statlige planretningslinjer for
klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning (SPR)
Ansvar: Alle

Tiltak
• Habitatkartlegging (innledende, før konkrete tiltak)
• Bevaring, restaurering og etablering av naturbaserte
løsninger
• Eksempler på aktuelle tiltak (etter konkret vurdering);
- Fjerne vandringshindre, lage fiskepassasje
- Restaurering av gyteareal og skjul for fisk
- Reetablere kantvegetasjon
- Elverestaurering; fjerning av kanalisering,
gjenåpne bekker
- Etablere sjøørret prosjektet i alle vann-områder
- Restaurering av våtmark/myrer
Ansvar: Statsforvalteren, Statens vegvesen,
Fylkeskommunen, NVE, kommuner, mm.

Prioriteringer geografisk: Behov for tiltak vil i stor grad følge prioriteringene knyttet til punkt
2 (landbruk) og punkt 3 (vannkraft). Se ellers prioriterte nedbørfelt i 3.1.3.1.
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5. Vann- og avløpssektoren
Utfordringene i vann- og avløpssektoren er i hovedsak knyttet til gammelt
ledningsnett (feilkoblinger, lekkasjer, overløp, mm.) og private spredte
avløpsanlegg som ikke renser godt nok. Rogaland vannregion mener det er
behov for å prioritere følgende;
Virkemidler
• Utarbeide hovedplan for vann- og avløp i
kommunen
• Kartlegging og registrering av private mindre
avløpsanlegg som ikke oppfyller rensekrav
• Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg
• Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og
kontroll av avløpsanlegg

Ansvar: Kommuner

Tiltak
• Utbedring av kommunalt avløpsnett
med lekkasjer og fjerne feilkoblinger og
redusere mengde nød- og
regnvannsoverløp.
• Utbedring av private og offentlige
renseanlegg som ikke oppfyller
rensekrav
• Tilknytning av private spredte
avløpsanlegg til eksisterende eller nytt
kommunalt offentlig avløp
• Tilsyn og kontroll av spredte
avløpsanlegg
Ansvar: Kommuner

Prioriteringer geografisk: Alle kommuner. Se ellers prioriterte nedbørfelt i 3.1.3.1.

6. Miljøgifter og forurensede sedimenter
Forurensa sedimenter er et problem i flere fjordsystemer i vannregion
Rogaland. Dette er også et nasjonalt prioritert område. Kostholdsråd er innført
flere steder grunnet helsefare ved å spise sjømat i de forurensede fjordene.
Gjennomføring av tiltak som bedrer miljøtilstanden og samtidig bidrar til å redusere behov for
kostholdsråd bør prioriteres. Rogaland vannregion mener det er behov for å prioritere
følgende;
Virkemidler
• Økte bevilgninger til videre opprydding av
forurensa grunn
• Pålegg om opprenskning av forurensa sjøbunn
der forurenser er avklart
• Nasjonal handlingsplan for opprydding i
forurenset sjøbunn
Ansvar: Miljødirektoratet

Tiltak
• Risikovurdering og tiltaksgjennomføring
iht. nasjonal handlingsplan
• Kartlegging av forurensede fjorder
• Kartlegging av påvirkning fra
havnevirksomhet
Ansvar: Kommuner, Statsforvalteren

Miljødirektoratet bemerker at virkemidlene ikke er innenfor dagens budsjettrammer eller
prioriteringene i handlingsplanen.
Prioriteringer geografisk: Tiltak: Stavanger havneområde (Et av 17 nasjonalt prioriterte
områder). Karmsundet, Gandsfjorden, Sandnes havneområde og Saudafjorden har også
behov for tiltak i forurenset sjøbunn, men er ikke prioritert på nasjonalt nivå i denne omgang.
Kartlegging: Egersund havneområde med Tengsvågen

7. Fremmede arter
Spredning av fremmede skadelige arter i vassdrag vurderes å være et potensielt
stort problem. Eksempler på arter som i dag oppleves å være en utfordring i
vassdragene der de er etablert, er vasspest (se ikon til høyre), ørekyt, gjedde og
karpefisk. Rogaland vannregion mener det er behov for å prioritere følgende;
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Virkemidler
• Informasjonsarbeid og holdningsskapende
arbeid
• Arbeide for finne effektive tiltak
• Øke kunnskap om spredningsevne
• Handlingsplan for fremmede arter i Rogaland
Ansvar: Miljødirektoratet, Statsforvalteren

Tiltak
• Informasjonstiltak (hindre spredning)
• Problemkartlegging
• Utfisking av fremmede fiskearter

Ansvar: Statsforvalteren, Kommuner, mm.

Prioriteringer geografisk: Må vurderes lokalt. Se ellers prioriterte nedbørfelt i 3.1.3.1.

8. Forsøpling (nytt for denne planperioden)
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 det viktig at utfordringen med innlandssøppel også får fokus. Rogaland vannregion mener
det er behov for å prioritere følgende:
Virkemidler
• Etablere gode systemer for innsamling av søppel
• Lage regelverk som sikrer kontroll av plast frem til
forsvarlig håndtering
• Økte bevilgninger til opprydding av forsøpling
• Pålegg om opprenskning av forsøplede områder
der forurenser er kjent (jf. forurensningsloven § 37)
Ansvar: Kommuner, Statsforvalteren og
Fylkeskommunen

Tiltak
• Informasjonstiltak for holdningsendring (hindre spredning)
• Problemkartlegging
• Lokale og nasjonale ryddeaksjoner
• Overvåking i referansevassdrag
Ansvar: Kommuner, Statsforvalteren,

Prioriteringer geografisk: Figgjovassdraget og Sokndalselva er utvalgt til å delta i Hold Norge
Rent sin kartlegging av forsøpling i ferskvannsvassdrag. Se ellers prioriterte nedbørsfelt.

3.1.3.3 Prioriterte sektorovergripende virkemidler
Helhetlig vannforvaltning krever sektorovergripende jobbing. Det er derfor viktig at den enkelte
kommune og sektormyndighet jobber forebyggende og bidrar til dialog over kommunegrenser
og sektorgrenser. Rogaland vannregion fremhever tre virkemidler som bør prioriteres videre i
kommende planperiode.
1. Arealplanlegging
Arbeidet etter vannforskriften må samordnes i alle sektormyndigheter. Plan- og
bygningsloven må brukes aktivt til å inkludere vannmiljø i areal- og
samfunnsplanleggingen og i den utøvende saksbehandlingen. Forebyggende arbeid gjennom
overordnet planlegging vil være den billigste og mest effektive måten å bevare godt vannmiljø
på for fremtiden. Rogaland vannregion anbefaler sektormyndighetene å innarbeide
retningslinjene for arealplanlegging i kommunale planer og delplaner, og følge disse.
Retningslinjene for arealplanlegging er å finne i kapittel 2.3.
2. Sektorovergripende tiltaksplaner og utredninger
For flere nedbørsfelt er det registrert kompliserte miljøutfordringer og behov for
involvering av flere sektormyndigheter. I noen av disse områdene er
påvirkningene avklart, men det er behov for detaljering av hvilke tiltak som må
prioriteres. For disse områdene foreslås tiltaksplaner. For andre områder er påvirkninger
og påvirkningsgrad uavklart. For disse områdene foreslås nærmere problemkartlegging og
utredninger i første omgang, mens tiltaksplaner kan være aktuelle på et senere tidspunkt.
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Her må det også vurderes behov for å gjennomføre klimaanalyser i vassdrag med komplekse
påvirkninger, for å avklare om ambisjonsnivået som ligger i tiltaksprogrammet vil være
tilstrekkelig for å oppnå miljømålene i dagens klima og i fremtidens klima
Nedbørfelt som bør vurderes prioritert for helhetlige tiltaksplaner eller utredninger fremgår i
kapittel 3.1.3.1.
3. Kunnskapsbygging gjennom problemkartlegging og tiltaksovervåking
Alle sektormyndigheter har ansvar for problemkartlegging og tiltaksovervåking på
sine myndighetsområder. Kun ved konkrete undersøkelser kan vi få mer kunnskap
om miljøtilstanden i vassdragene og fjordene våre. Kunnskapsbygging er spesielt
viktig i vannområdene Ryfylke, Haugalandet og Dalane, samt for kystvannet og
SMVFer. Rogaland vannregion anbefaler sektormyndighetene å;
•
•
•

Avsette midler til overvåking på årlig budsjett
Bidra til felles overvåkingsprogram på vannområdenivå
Bidra ved revisjon av regionalt overvåkingsprogram

4. Felles innsats for kyst og fjord (nytt for denne planperioden)
Det har senere tid dessverre vært en økning i antall fjorder i Rogaland med
redusert økologisk tilstand. Vi ser f.eks. fra undersøkelser over tid at
Hjelmelandsfjorden og Jøsenfjorden nylig har gått fra god til moderat økologisk
tilstand. Basert på dette fremstår det som at de eksisterende virkemidlene vi har i lovverket i
dag ikke er tilstrekkelige for å ta fatt i påvirkningene som fjordene utsettes for, og det har vokst
frem et behov for å økte innsatsen for kystvannet vårt. Konkrete behov for virkemiddel relatert
til kystvann er beskrevet i kapittel 4, og kapittel 16 i Tiltaksprogrammet.
Vi må jobbe for mer dialog og felles forståelse for kunnskapsgrunnlaget, mer
kunnskapsinnhenting, bedre økonomiske virkemidler for gjennomføring av tiltak, få på plass
flere reelle tiltak. Det er potensielt mange tema å samle under en slik satsing:
•
•
•
•
•
•
•

Generelt økt kunnskapsbehov, spesielt for terskelfjorder og klimaendringer
Dialog og bedre forståelse knyttet til påvirkninger på kystvannet
Fokus på fjorder der tilstanden går feil vei
Fokus på akvakultur, hvor det er mange interessegrupper og sektormyndigheter
involvert
Manglende økonomiske virkemidler (inkl. fjorder påvirket av forurenset sediment)
Kystområder med kjemisk dårlig tilstand, men ingen konkrete tiltak
Fremmede arter

Miljømål – når oppnår vi dem?
Bedre vannmiljø: Beskytte, forbedre og gjenopprette
Her presenteres miljømål for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i vannregionen, mens
tiltak aktuelle sektormyndigheter skal gjennomføre for nå målene er beskrevet i
tiltaksprogrammet. Målene er basert på hvilken miljøforbedring sektormyndighetene er enige
om at det er mulig å jobbe sammen om å oppnå i planperioden 2022-2027.
Miljømålene er satt med utgangspunkt i vannforskriften. Det er et overordnet mål at elver,
innsjøer og kystvann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, og minst god kvantitativ
og kjemisk tilstand for grunnvann. Vannforekomstene som har svært god tilstand, skal
beskyttes mot forringelse. Les mer om miljømål her, og om miljøtilstand og forringelse her.
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Når samfunnsnyttig aktivitet har endret vannføring eller fysiske forhold slik at god økologisk
tilstand ikke kan oppnås uten at det går vesentlig ut over formålet med aktiviteten, defineres
vannforekomstene som sterkt modifiserte vannforekomster, SMVF (§ 5). For disse vannforekomstene settes det egne miljømål basert på hvor bra vannmiljøet kan bli, uten at det går
vesentlig ut over samfunnsnytten av inngrepene.
Hovedregelen i vannforskriften er at miljømålene skal nås innen utgangen av 2027 (§ 8). Hvis
vesentlige kostnader eller andre tungtveiende hensyn som tekniske årsaker eller naturgitte
forhold tilsier det, kan måloppnåelsen utsettes til utgangen av 2033 (§ 9). I særlige tilfeller der
samfunnsnyttig aktivitet gjør at det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå
miljømålene, gjelder mindre strenge miljømål (§ 10).
Selv om unntak fra kravet om god tilstand i løpet av planperioden i form av fristsutsettelse eller
mindre strenge mål brukes, skal alle praktisk gjennomførbare tiltak treffes for å forhindre
ytterligere forringelse av tilstanden i de aktuelle vannforekomstene. Miljømålene skal
revurderes ved hver oppdatering av vannforvaltningsplanene.
Noen områder er særlig beskyttet i form av annet regelverk eller andre virkemidler. I disse kan
det være egne miljømål i tillegg til kravet om å unngå forringelse eller minst god økologisk
tilstand. (§ 7). Dette gjelder for eksempel vann som brukes til uttak av drikkevann (§ 17). Les
mer om drikkevann her og badeplasser her.
Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til ny aktivitet eller nye inngrep som kan medføre at
miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes (§ 12). Les veiledning om dette her.
Arbeidet med vannforskriften vil kunne bidra til å oppfylle andre miljømål, og må sees i
sammenheng med miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt. Du kan lese mer om nasjonale
og internasjonale miljømål her.

Miljømål i vannregionen
Miljømålene for den enkelte vannforekomst i vannregionen er tilgjengelig i vedlegg 5, og er
illustrert med figurene under.
Miljømål i elver, innsjøer og kystvann

Figur 8. Viser miljømålene for økologisk (kvantitativ) tilstand for naturlige vannforekomster i Rogaland
vannregion, for denne og kommende planperioder. Kilde: Vann-Nett.no, 29.10.2021.

En figur for miljømålene for kjemisk (kvantitativ) tilstand har ikke blitt inkludert, da denne per
nå ikke representerer faktiske forhold i vannregionen. Iht. vannforskriften skal alle forekomster
i utgangspunktet oppnå god kjemisk tilstand. Men ettersom kystvann inkluderes i denne
figuren, vil vi ikke kunne klare å oppnå målet for planperioden. Det er per nå ikke beregnet
hvor stor andel av vannet som ikke vil oppnå god kjemisk tilstand.
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Miljømål i grunnvann
Det er registrert 40 grunnvannsforekomster i regionen. Basert på overvåkningsdata (beskrevet
i kapittel 5.3) og vurderinger av NVE og Miljødirektoratet, er kvantitativ tilstand for alle
grunnvannsforekomster satt til god tilstand. Dette er også miljømålet for grunnvannet. Generelt
har man lite informasjon om kjemisk tilstand i grunnvannet i hele vannregionen.
Grunnvannsuttak og annen grunnvannspåvirkning er regulert i vannressursloven. Loven kom
i 2001, og før dette var påvirkning på grunnvann ikke regulert i norsk lov. Eldre grunnvannstiltak
kan fortsette som før, og grunneiers vannuttak til husholdning og husdyr er unntatt
konsesjonsplikt. Konsesjonsplikt utløses dersom et grunnvannstiltak kan være til nevneverdig
skade eller ulempe for allmenne interesser. Det ble i 2018 også innført meldeplikt for alle
grunnvannsuttak over 100 m3/døgn. I vannressursloven § 44 står det at tålegrensen til et
grunnvannsmagasin ikke må overskrides, og grunnvannstiltak må ikke påvirke vannføringen i
vassdrag eller føre til økt forurensning av grunnvannet. Det betyr at vannressursloven
regulerer at grunnvannets kvantitative, og i noen grad kvalitative, tilstand ikke skal forringes, i
tråd med miljømålet i vannforskriften.
Miljømål i beskyttede områder
For områder som har en egen beskyttelse på grunn av samfunnets bruk av vannet, som
drikkevann eller badevann, på grunn av de er særlige følsomme for forurensning av
næringsstoffer eller fordi det er viktige leveområder i vann for dyr og planter, gjelder egne krav
og restriksjoner. 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. I Rogaland er
det 23 RAMSAR-områder med internasjonal verneverdi, og der flere type tiltak vil være viktige
for å opprettholde verneverdiene (Les mer på Besøkssenter våtmark Jæren). Beskyttede
områder har som regel strengere krav som følger av annet regelverk. Her kan du lese mer om
drikkevann og badeplasser.
Miljømål for slike områder er knyttet til beskyttelsen av området, eksempelvis bakterier i drikkeog badevann eller mål om svært god økologisk tilstand i enkelte verneområder.
Miljømål i sterkt modifiserte vannforekomster
For sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) fastsettes miljømålet etter tiltaksmetoden. Det
vil si at miljømålet er effekten av realistiske tiltak med positiv kost/nytte. Dersom det ikke finnes
realistiske og aktuelle tiltak for en SMVF, og vannforekomsten har et fungerende akvatisk
økosystem, er godt økologisk potensial (GØP) oppnådd. Som presisert i nasjonale føringer av
2014, åpner vannforskriften for at dagens tilstand kan defineres som GØP.

Figur 9. Viser miljømålene for økologisk potensial (kvantitativ) i sterkt modifiserte vannforekomster i
Rogaland vannregion, for denne og kommende planperioder. Kilde: Vann-Nett, 29.10.2021.

En figur for miljømålene for kjemisk (kvantitativ) tilstand for SMVF har ikke blitt inkludert, da
denne per nå ikke representerer faktiske forhold i vannregionen. Det er per nå ikke beregnet
hvor stor andel av vannet som ikke vil oppnå god kjemisk tilstand.
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Du kan lese mer om sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i kapittel 1.8 i Vedlegg 1.

Forventet miljøforbedring i denne planperioden
Utsatt frist har blitt vurdert og satt for alle vannforekomster som i dag har svært dårlig eller
dårlig økologisk tilstand, eller har en eller flere påvirkninger som har påvirkningsgrad satt til
«stor grad» + «moderat» økologisk tilstand. Mange av forekomstene har også andre
påvirkninger av middels, liten eller ukjent grad i tillegg. Dette har blitt utført i samarbeid med
Statsforvalteren og vannområdene.

Figur 10. Viser forventet miljøforbedring til neste planperiode i vannområdene og vannregionen som
følge av forvaltningsplanen. Første rad for hvert vannområde viser dagens tilstand (2021) slik det er
beskrevet i Vann-Nett. De neste to radene er en oversikt over miljømålene for de neste to planperiodene.
Altså, rad to og tre er miljømålene som er registrert i Vann-Nett i dag. Videre viser rad 3 de
vannforekomster som har tiltak med utsatt frist i den kommende planperiode 2022-2027 og er antatt å
oppnå miljømålet i 2033. Kilde: Vann-Nett.no, 29.10.2021.

Foto: Jarle Lunde
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4 Sammendrag av tiltaksprogrammet
Formålet med tiltaksprogrammet er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, og å forbedre og
gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok. Her beskrives grunnlaget for
etablerte prioriteringer, oppsummerte tiltak som foreslås for å oppfylle miljømålene i
forvaltningsplanen, samt kunnskaps- og virkemiddelbehov for planperioden.
Informasjonen i tiltaksprogrammet, tilhørende regionalplan og handlingsprogram, sammen
med informasjonen om vannforekomstene i den nasjonale vanndatabasen, Vann-Nett.no,
utgjør kunnskapsgrunnlaget for den regionale vannforvaltningsplanen.
Tiltaksprogrammet tilhører den andre planfasen av den regionale vannforvaltningsplanen for
Rogaland vannregion (2022-2027), og er delt opp etter sektorområder/tema. Hvert kapittel
(tema) beskriver relevant tilstand og utfordringer kort, samt planlagte miljøforbedrende og
forebyggende tiltak med kostnader. I tillegg gjøres en vurdering av måloppnåelse ut ifra
tiltakene, før hvert tema oppsummeres med positive virkinger for samfunn og miljø.
Prioriteringer
For å sikre målrettet og effektiv innsats med begrensede ressurser, er det nødvendig å gjøre
prioriteringer. Prioriteringene som ble etablerte for forrige planperiode, har i stor grad fungert
som ønsket, og til dels blitt videreført til 2022-2027 perioden. Prioriteringene er tredelt, i;
prioriterte nedbørfelt for hvert vannområde, åtte prioriterte tiltaksområder og fire prioriterte
sektorovergripende virkemidler. Det er lagt opp til at prioriteringene for nedbørsfelt kan
oppdateres og tilpasses hvert andre år i planperioden.
Grunnlag for prioriteringene er beskrevet i kapittel 1.2 i tiltaksprogrammet og konkrete
virkemidler og ansvar relatert til prioriteringene er detaljert i dette dokumentet i kapittel 1.3.
Planlagte tiltak i planperioden
Tabell 6 oppsummerer alle tiltak som til nå er inkludert av sektormyndighetene i den nasjonale
vannkunnskapsbasen, Vann-Nett.no, for planperioden 2022-2027.
For planperioden er det største antall tiltak (over 600) planlagt innen landbruk, hovedsakelig
mot avrenning av næringssalter og jorderosjon, rådgivningstjenester for landbruket og
restaurering. De foreløpig estimerte investeringskostnadene knyttet til disse landbrukstiltakene
er rundt 36 millioner kroner, og enkelte av tiltakene har årlige driftskostnader på til sammen
rundt 2,5 millioner kroner.
For sur nedbør er det registrert ca. 400 tiltak, hvor brorparten av tiltakene er internasjonale
avtaler, som ikke har kostander knyttet til seg. Tiltakene med kostnader ligger derimot på 3,5
mill. kroner for investeringskost, og rundt 4,3 mill. kroner for driftskostnader.
Videre er det registret relativt få tiltak (16) innen vannkraft for rundt 2 mill. kroner i
investeringskost og 6 mill. kroner for driftskostnader. Til dels knyttet til vannkraft. Innen
restaurering av vassdragsinngrep, er det lagt inn ca. 400 tiltak for rundt 32 mill. kroner i
investeringskost og 300 000 kroner i driftskostnader.
Utover dette er det registrerte i overkant av 200 tiltak innen temaene avløp (ingen driftskostnad,
men foreløpig investeringskost på 196 mill.), og forskning og kunnskap på rundt 17 millioner
for investering og 200 000 kroner i årlige driftskostnader.
Det er også verdt å trekke frem tiltakene mot miljøgifter, hvor det er et relativt få antall tiltak
(rundt 20), men hvor kostnadene for å utføre dem vil være kostbare, på rundt 295 millioner
kroner.
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For de resterende sektorområdene samferdsel, akvakultur, fremmede arter, fritidsfiske,
drikkevann og overvann er det registrerte relativt få tiltak og kostnader til nå.
FN har erklært at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer. Det vil
derfor være et økt fokus på dette i planperioden. Restaurering av vassdrag og vassdragsnær
natur er et svært viktig tiltak som kommer igjen innen flere av temaene i dette tiltaksprogrammet (f.eks. landbruk, vannkraft, klimatilpasning og transport).
Usikkerhet i datagrunnlaget
Det er viktig å merke seg at sammendragstabellen fra Vann-Nett ikke gir et fullstendig bilde av
tiltak eller kostnader for planperioden. Dette skyldes at enkelte tiltak har og blitt lagt inn uten
beregning av kostnader, og at oppdatering av kunnskapsdatabasen er et kontinuerlig arbeid
hvor flere tiltak vil bli inkludert etter hvert som vi får ny / oppdatert informasjon om tilstanden til
vannet vårt. I tillegg vil ikke alle tiltak bli inkludert i Vann-Nett, da f.eks. kun rådgiving på
gårdsnivå bli synliggjort som tiltak, samtidig som det legges ned innsats også blant nasjonale,
regionale og lokale nivå og etater for å finne gode løsninger på miljø-utfordringene.
Måloppnåelse
Det vil generelt være behov for økt gjennomføringsgrad av forurensningsreduserende tiltak,
mer målretta tiltak i flomutsatte områder, og større grad av gjennomføring av naturbaserte
løsninger for å oppnå miljømålene. Gjennomføringsevne og måloppnåelse kan være avhengig
av endrede virkemiddel på nasjonalt nivå, f.eks. knyttet til endret arealbruk. For å oppsummere,
basert på det som er registret i vann-nett per i dag, må det flere tiltak og midler til for å oppnå
miljømålene.
Forskning og kunnskap
Selv om mye kartlegging ble utført i forrige planperiode, er kunnskapsinnhenting en
kontinuerlig prosess i vannforvaltningsarbeidet. Kartlegging og undersøkelser vil ikke ha en
direkte innvirkning på forbedring av miljøtilstanden i vannforekomstene, men er likevel
registrert i Vann-Nett som tiltak, og inkludert i dette tiltaksprogrammet.
Spesielt vil det være behov for økt kompetanse innen klimaeffekter, kystvann og tilstand og
tiltak for sterkt modifiserte vannforekomster. Virkning av klimaendringer må vurderes, og effekt
av tiltak må utredes, samt sumeffekter og målkonflikter.
Behov for virkemidler
Det er i høringen påpekt behov for virkemidler som det bør å jobbes mot i planperioden:
•

•

•
•
•

Kystvann: Uoverstemmelse mellom trafikklyssystemet og vannforskriften, avklare
naturtilstand i terskelfjorder, behov for overvåkning av miljøgifter fra oppdrettsanlegg,
gode avfallssystemer i havnene for herreløst avfall plukket til sjøs og fisk som
kvalitetselement i kystvann (Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet stiller seg ikke bak
det sistnevnte behovet).
Vassdrag: Behov for virkemidler for urbane vassdrag, herreløse demninger, eldre
konsesjonsfrie konstruksjoner i vassdrag, sikre kantsoner i byggesaker, skogbruket,
landbruket, og for reetablering av kantvegetasjon, ny hjemmel for Statsforvalteren til å
stille miljøkrav i utsatte områder.
Landbruk: Behov for miljøkrav i utsatte områder, for utegangsdyr, gjødsel fra
staller/hester, virkemiddel for industrialisert husdyrbruk, oppdatere regelverket for
vannuttak, ny gjødselvareforskrift, og forbedre virkemidler mot jordbruksplast.
Klimatilpasning: Behov for kunnskap om effekter av klimatilpasningstiltak,
klimaendringer, nasjonal systematisk tilnærming/veiledning til vannområdene.
Vannkraft: Behøver forskrift for innføring av standard naturforvaltningsvilkår, virkemiddel
for tiltak mot fysiske inngrep, oppdatere nasjonale føringer knyttet til vannressursloven
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•
•

•
•
•

§66 iht. vanndirektivet, effektivisere saksbehandlingstiden av deriblant revisjoner av
vassdragskonsesjoner.
Kommunale finansieringsbehov: Behøver økonomisk støtteordning for avløpstiltak,
restaureringstiltak og forurenset sjøbunn.
Veidrift: Må spisse tiltak og virkemiddel innen veidrift mot miljømessig overvannshåndtering, feiing og oppsamling fremfor gatevask og andre tiltak mot avrenning fra vei,
behøver økonomiske virkemiddel for utbedringer av vandringshindre, rensing av
overvann/tunellvann og grep i vinterdrift.
Sur nedbør: Kalkningsmidlene over statsbudsjettet må opprettholdes eller økes.
Fremmede arter: Økte midler for bekjempelse av fremmed arter, tydeligere føringer for
bekjempelse av fremmede arter og økt kompetanse på feltet.
Annet: Ikke bare kommuner må styrke bemanning for oppfølging av forvaltningsplanen,
regionale/statlige aktører må og omprioritere/styrke sine ledd.

Figurativ oppsummering av tiltak i tiltaksprogrammet
Dette kapitelet inneholder figurer og tabeller som oppsummerer tiltakene i tiltaksprogrammet,
samt hvordan mange av tiltakene er knyttet til klimatilpasning.
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Tabell 6 Oppsummering av alle tiltak med kostnadsoverslag som har blitt inkludert i vanndatabasen til
nå, for kommende planperiode i Rogaland vannregion. Kilde: Vann-Nett, 14.10.2021
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Grunnleggende tiltak er tiltak som er pålagt som følge av norsk regelverk, mens supplerende
tiltak er innsats som går lengre enn kravene i lovverket, men som er nødvendige for å oppfylle
miljømålene. Av de foreslåtte tiltakene i Rogaland vannregion er ca. 53% grunnleggende, og
47 % supplerende, som vist i Figur 11.

Figur 11 Viser fordeling mellom grunnleggende og supplerende tiltak i Rogaland vannregion. Kilde:
Vann-Nett, 29.10.2021.

Fordeling av tiltak på ansvarlig sektormyndighet er vist i Figur 12. Det kommer frem av figuren
at flest tiltak tilhører kommunene, deretter følger Miljødirektoratet og Statsforvalteren. Det høye
tallet for Miljødirektoratet er knyttet til at de er sektormyndighet for sur nedbør, forurenset
sjøbunn og lakseførende vassdrag.

Figur 12 Viser tiltak fordelt på virkemiddeleier i Rogaland vannregion. Tiltakene i figuren inkluderer både
grunnleggende og supplerende tiltak. Virkemiddeleier er den instansen som kan pålegge et tiltak eller
som kan bevilge egne frivillige ressurser for å gjennomføre et tiltak. Figuren sier ikke noe om fordelingen
av kostnader eller hvor stort geografisk område som får effekt av tiltakene. Kilde: Vann-Nett, 29.10.2021.

Det er verdt å merke at det er ikke nødvendigvis er virkemiddeleier som utfører selve tiltakene.
En fordeling av utførende er derimot gitt i Figur 13 ekskludert kommuner og privatpersoner /
grunneiere. Fordeling av tiltak på hovedtema, utført av kommuner og privatpersoner /
grunneiere er vist i Figur 14.
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Figur 13 Viser antall tiltak fordelt på utførende, med unntak av kommune og privatpersoner/grunneiere.
De tre mest vanlige utførende er kommune, privatperson/grunneier, som ikke er inkludert her. For å
synliggjøre andre utførende vises ikke disse tre instansene her, men i figuren under. Denne figuren sier
ikke noe om fordelingen av kostnader eller hvor stort geografisk område som får effekt av tiltakene.
Kilde: Vann-Nett, 29.10.2021.
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Figur 14 Viser antall tiltak som utføres av kommune eller privatperson/grunneier, fordelt på tema i
Rogaland vannregion. Kilde: Vann-Nett, 29.10.2021.

Klimatilpasning i tiltaksprogrammet
Utgangspunktet for klimatilpasning i forvaltningen i Norge er ansvarsprinsippet – altså at den
som har ansvaret for en oppgave eller sektor til daglig, er også ansvarlig for å tilpasse sin
virksomhet til dagens og fremtidens klima. Derfor må alle aktører vurdere om klimaet kan
berøre deres oppgaver, funksjoner eller ansvarsområder. Med økt nedbør i mengde og
intensitet, mer avrenning og erosjonsfare, vil klimatilpasning være en tverrsektoriell utfordring
og bør inn i de fleste sektorer/fagområder, som landbruk, avløp, overvann, fremmede arter og
samferdsel.
Vi vil trekke frem følgende hovedgrep for å sikre at vannmiljøtiltak også er klimarobuste:
• Det må legges til grunn oppdatert kunnskap om forventa klimaendringer.
• Økt bruk av digitale verktøy i planleggingen.
• Naturbaserte løsninger må prioriteres.
• Virkning av klimaendringer må vurderes, og effekt av tiltak må utredes, også
sumeffekter og målkonflikter.
Det vurderes videre behov for å gjennomføre klimaanalyser i vassdrag med komplekse
påvirkninger, for å avklare om ambisjonsnivået som ligger i tiltaksprogrammet vil være
tilstrekkelig for å oppnå miljømålene i dagens klima og i fremtidens klima.
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Det er behov for økt kompetanse på klimatilpasning inn i vannområdearbeidet og i
kommunene. Dette vil det jobbes videre med gjennom nettverk for klimatilpasning i Rogaland,
som er knyttet til oppfølging av Regionalplan for klimatilpasning.
Det er behov for mer kunnskap om effekter av klimaendringer på vannmiljøet og effekt av
klimatilpasningstiltak. Fra nasjonalt nivå savnes det en mer systematisk tilnærming (og
veiledning) til vannområdene.
Hvis vi skal legge til grunn resultatene fra klimaanalyse av Håelva (se omtale i vedlegg 2), så
vil vi med dagens ambisjonsnivå og virkemidler, trolig ikke oppnå miljømål om god økologisk
tilstand i flere av vassdragene med forurensningsutfordringer. Det vil generelt være behov for
økt gjennomføringsgrad av forurensningsreduserende tiltak, mer målretta tiltak i flomutsatte
områder, og større grad av gjennomføring av naturbaserte løsninger.

Foto: Jarle Lunde
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5 Overvåking
Overvåkingsprogrammet gir en oversikt over behovet for kunnskapsinnhenting. Programmet
er delt inn i basisovervåking, tiltaksretta overvåking og problemkartlegging. Hvem som er
ansvarlig for å utarbeide de ulike delprogrammene går fram av tabellen under:
Type
overvåkning
1. Basis
overvåkning

Ansvarlig
sektormyndighet
Miljødirektoratet i
samarbeid med nasjonale
myndigheter

2. Tiltaksrettet
overvåkning

Statsforvalteren i samarbeid
med sektormyndigheter

3. Problemkartlegging

Statsforvalteren i samarbeid
med sektormyndigheter

Mål for overvåkningen
Få oversikt over naturtilstanden og
langsiktige endringer i alt fersk-, kystog 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 skal utføres
Kartlegge årsak til, eller omfang av et
miljøproblem.

Mer informasjon om de ulike overvåkingstypene finner du her. Detaljert informasjon om
overvåkningsprogrammet for Rogaland vannregion er å finne på vannportalen.
Overvåkingsresultater og klassifisering er tilgjengelig på hhv. Vannmiljo.miljodirektoratet.no og
Vann-Nett.no.

Hvem gjennomfører og finansierer overvåkingen
Basisovervåking
Nasjonale myndigheter (Miljødirektoratet) har ansvar for å utarbeide og gjennomføre
programmer for basisovervåking i samarbeid med andre relevante nasjonale myndigheter.
Basisovervåkingen finansieres av nasjonale myndigheter.
Tiltaksrettet overvåking
Rogaland fylkeskommune har som vannregionmyndighet ansvar for at overvåkingsprogrammene utarbeides innen fristene. Statsforvalteren har som miljøfaglig ansvarlig og
rådgiver i vannregionen hovedansvaret for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget og koordinere
tiltaksrettet overvåking og utarbeide overvåkningsprogram i samarbeid med Rogaland
fylkeskommune. Statsforvalteren har også ansvaret for å koordinere registrering av
overvåkingsdata i Vannmiljo.miljodirektoratet.no og Vann-Nett.no, i samråd med berørte
myndigheter.
Tiltaksrettet overvåking skal i den grad det er mulig betales av påvirker, dvs. den som
forurenser. En del av den tiltaksorienterte overvåkingen hjemles i konsesjonsvilkår eller vilkår
i utslippstillatelser. Det er viktig at planlegging av tiltaksrettet overvåking skjer i samarbeid med
aktuelle sektormyndigheter. I tilfeller der finansiering ikke kan hjemles i konsesjonsvilkår eller
annet lovverk, skal det søkes å finne frem til frivillige ordninger og spleiselag. Spleiselag
mellom flere aktører i samme område, offentlige og private, kan være en fornuftig ordning for
å få gjennomført tiltaksrettet overvåkning.
Problemkartlegging
Rogaland fylkeskommune har ansvar for å påse at overvåkingsprogrammene blir utarbeidet
innen fristene. Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide program for problemkartlegging i
samsvar med vannforskriften. Problemkartlegging må sees i sammenheng med den
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tiltaksorienterte overvåkingen og det vil være til dels glidende overganger mellom de to typene
overvåking, avhengig av hvor klare problemstillingene er. Problemkartlegging vil som regel
være av kortvarig karakter og opplegg og metodikk må i større grad tilpasses den enkelte
problemstilling enn tiltaksrettet overvåking. Hensikten er å avklare årsak og omfang av et
miljøproblem. For problemkartlegging er det vanskeligere å håndheve prinsippet om at
"forurenser betaler", og det er i større grad behov for finansiering gjennom offentlige
myndigheter.
Uavklarte ansvarsforhold
For en del vannforekomster kan ansvaret for overvåking oppfattes som uavklart. Det er gjerne
registrert flere antatte påvirkninger som årsak til redusert miljøtilstand, men det mangler god
nok kunnskap om miljøtilstand og årsaksforhold. Den antatte miljøpåvirkningen kan da oftest
ikke knyttes direkte til en bestemt utslippstillatelse eller påvirker. Prinsippet om at "forurenser
skal betale" kan bli vanskelig å håndheve. Ansvaret kan havne hos kommunene som
forurensningsmyndighet. Statsforvalteren vil i samarbeid med vannregionmyndigheten jobbe
med å få avklart hvem som er ansvarlig for oppfølgingen, i form av overvåking, for alle
vannforekomstene.

Overvåkingsnettverk
Figur 15 viser en geografisk oversikt over alle basis- og tiltaksrettede overvåkningsstasjoner i
Rogaland vannregion. I tillegg til disse utføres det overvåkning av blant annet akvakultur,
miljøgifter, m.m.
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Figur 15: Oversikt over alle overvåkingsstasjoner i Rogaland vannregion. Gule punkter markerer
regional tiltaksovervåking. De andre punktene markerer ulike typer basisovervåking. Blå strek markerer
vannområdegrensene, mens rød linje er kommunegrenser. Kilde: vannmiljo.miljodirektoratet.no,
13.01.2021.
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Overvåking i overflatevann
Basisovervåking
Hensikten med basisovervåkningen er å fastslå tilstanden i uberørt norsk natur, følge de
naturlige langsiktige endringene, og skaffe grunnlagsdata for å vurdere effekten av omfattende
menneskelige påvirkninger på vannforekomster. I tillegg er data viktig for å videreutvikle
evaluerings- og klassifiseringssystemene som brukes til å vurdere miljømålsoppnåelse og
fastsette miljøtilstand.
Basisovervåkingen gjennomføres i et nettverk av faste overvåkingsstasjoner. Nettverket
omfatter de vanligste vanntypene, kystvann, innsjøer, vassdrag med elver og bekker og
grunnvannsforekomstene i den enkelte vannregion. Noen stasjoner er plassert i så godt som
upåvirkede vannforekomster, som et viktig referansenettverk, og i vannforekomster som er
påvirket av menneskelig aktivitet. Basisovervåkingen omfatter flere kvalitetselementer og
gjennomføres etter standard overvåkingsmetodikk. Oversikt over igangsatt og planlagt
basisovervåkinger vist i overvåkningsprogrammet på vannportalen.
Tiltaksrettet overvåking og problemkartlegging
Formålet med denne overvåkningen er å fastslå tilstanden til aktuell vannforekomst før
miljøforbedrende tiltak, og vurdere effekten av tiltak. Tiltaksorientert overvåking utføres i all
hovedsak i vannforekomster med moderat eller dårligere tilstand, eller i vannforekomster som
er i risiko for å ikke oppnå miljømålene, f.eks. kalkede vassdrag. Kalkede vassdrag har ofte
god tilstand fordi de kalkes, men er i risiko på grunn av sur nedbør. Overvåkingen rettes mot
det mest følsomme kvalitetselementet for den påvirkningen som vannforekomsten utsettes for.
Tiltaksorientert overvåking gjennomføres etter standard overvåkingsmetoder.
Problemkartlegging er tidsavgrensede undersøkelser som gjennomføres når det er behov for
å klarlegge årsak til - eller omfang av - et miljøproblem. Problemkartlegging er i Rogaland
vannregion også brukt for å få en første klassifisering av enkeltvannforekomster. Problemkartlegging ble først og fremst brukt i planperiode 2016-2021.
Problemkartleggingen gjennomføres i hovedsak etter standard overvåkingsmetoder, men
spesialundersøkelser med avvikende metodikk kan også være nødvendig for å klarlegge
årsaksforhold.
Overvåking i kommunal regi
Alle vannområder gjennomfører felles tiltaksovervåking av vassdrag. Tiltaksovervåkingen
kombineres gjerne med problemkartlegging etter behov.
Av andre overvåkingsprogrammer i kommunal regi kan nevnes at Stavanger og Sandnes
kommuner gjennomfører et større overvåkingsprogram i kystområdene hvert 6. år. Dette er
knyttet opp mot oppfølging av kommunale avløpsanlegg som har kystvannet som resipient,
der det kreves regelmessig overvåking etter forurensningsforskriften.

Overvåking i grunnvannsforekomster
Det er to landsomfattende overvåkningsprogram for grunnvann. Landsomfattende grunnvanns nettverk (LGN) har siden 1977 overvåket kvalitet (kjemisk tilstand) og kvantitet i
grunnvannsforekomster. Disse grunnvannsforekomstene er i hovedsak i mindre påvirkede
områder.
I 2015 startet en representativ kartlegging og overvåkning av 14 antatt belastede
grunnvannsforekomster i Norge; åtte belastet med urban forurensing og seks fra intensive
jordbruksområder. Kort oppsummert hadde alle åtte grunnvannsforekomster fra
urbane/industri god tilstand. Siden det ble valgt ut noe av det antatt mest forurensa
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forekomstene betyr det at en kan "friskmelde" de aller fleste tilsvarende
grunnvannsforekomster. Det vil komme en rapport fra hver av de 14 lokalitetene, samt en
samlerapport. Data fra grunnvanns-overvåkningen kommer til å bli tilgjengelig i Vann-Nett.
For de seks jordbruksutsatte grunnvannsforekomstene er tilstanden litt mer variert og noen
steder
overskrids
vendepunktsog
eller
terskelverdier.
Siden
de
valgte
grunnvannsforekomstene ligger i de mest intense jordbruksområdene, betyr det at mange av
grunnvannsforekomstene i jordbruksområdene også kan "friskmeldes" relatert til nitrat og
plantevernmidler. Her er en belastningsanalyse gjennomført for noen år siden også til stor
hjelp. Det må vurderes hvordan resultatene kan brukes i andre grunnvannsforekomster med
tilsvarende eller mindre påvirkning, men som ikke har overvåkningsdata.
Grunnet den relativt gode tilstanden for grunnvannet i Norge. Derfor vil tiltakene som er knyttet
til forbedring av overvann generelt sett være tilstrekkelige for å ivareta grunnvannet. Dette
gjelder også for Rogaland vannregion.
I Rogaland vannregion eksisterer det to stasjoner for overvåkning av grunnvannet: Én stasjon
for kjemisk tilstand og én stasjon for kvantitativ tilstand. Oversikt over igangsatt og planlagt
overvåking i grunnvannsforekomster er vist i overvåkningsprogrammet på vannportalen.

Overvåking i beskyttede områder
Med beskyttet område menes arealer som har status som beskyttet etter sektorlovverk. Dette
inkluderer badeplasser, drikkevannskilder og hensynssoner for drikkevann, nasjonale
laksefjorder og laksevassdrag, samt verneområder. Beskyttede områder er beskrevet i
vedlegg 1.11. Der er det gitt en oversikt over områdene i vannregionen som har status som
verna etter sektorlovverk, inklusive områder som er utpekt for drikkevann eller rekreasjon.
Oversikt over igangsatt og planlagt overvåking i beskyttede områder er vist i
overvåkningsprogrammet på vannportalen.

Overvåking i regi av andre sektormyndigheter
Statsforvalteren utfører mye overvåkning i regionen. En del er direkte knyttet til vann og vist i
denne planen. Annen overvåkning de utfører har indirekte relevans for vann og noe blir utført
uten relevans for vannarbeidet.
Ulike sektormyndigheter har overvåkning i vannregionen som er relevant for arbeidet med
overvåkning iht. vannforskriften.
Hydrologisk overvåking i regi av Norges vassdrag og energidirektorat (NVE)
NVE drifter et stort antall målestasjoner over hele landet hvor vannføringen måles hver time
eller oftere hele året. Alle data lagres i NVEs nasjonale database Hydra II. Data for vannstand
og vannføring er tilgjengelig for allmennheten på sildre.nve.no, og NVEs temakart over
hydrologisk data her. NVE har også målestasjoner for erosjon- og sedimenttransport,
vanntemperatur og grunnvann. Mer informasjon om hydrologiske data finner du på NVEs
nettsider her.
Fiskeridirektoratet
har et overordnet ansvar for å overvåke miljøpåvirkninger fra oppdrettsanlegg, blant annet
MOM-B undersøkinger (Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg).
Alle matfiskanlegg skal gjennomføre en trendovervåking av miljøtilstanden på lokaliteten etter
Norsk Standard 9410 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, eller
tilsvarende internasjonal standard (jf. akvakulturdrifts-forskriften § 35). B-undersøkelser er en
enkel og kostnadseffektiv trendovervåking av bunnforhold under og i umiddelbar nærhet til et
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akvakulturanlegg, og måler påvirkningen fra anlegget. Les mer om disse MOM-B
undersøkingene og annen overvåking på nettsidene til Fiskeridirektoratet.
Mattilsynet
er nasjonal tilsynsstyresmakt med ansvar for å overvake lakselussituasjonen i
vannforekomstene. Les mer om dette her. Resultatene fra overvåkingen kan de lese mer om
i denne rapporten fra Havforskningsinstituttet.
Gjennom drikkevannsforskriften er Mattilsynet og nasjonal ansvarlig sektormyndighet for det
omfattende tilsynet av kvaliteten i råvann og prosessert drikkevann. Les mer om Mattilsynets
tilsyn med drikkevann her.
Statens vegvesen (SVV)
benytter b.l. handbøker og veiledere som Konsekvensanalyser for å vurdere risiko og
avbøtende tiltak i vassdrag. I veiprosjektene kan det være nødvendig å overvåke i
vannforekomstene før, under og etter arbeidet. Enkelte steder har og SVV hatt årlig
prøvetakingsopplegg i innsjøer for å se påvirkning på vannet nær eksisterende vegnett.

Fremtidige overvåkingsbehov
Dalane vannområde har et noe begrenset kunnskapsgrunnlag sammenlignet med resten av
Rogaland. Det er vil derfor være et fremtidig overvåkingsbehov i Dalane vannområde, uten at
vi nå vet omfanget. Her vil det være viktig med godt samarbeid og gode spleiselag mellom
kommunene. Dette er det tatt høyde for i overvåkingsprogrammet.
Et samarbeid mellom industri med utslipp til Karmsundet, hvor også Statsforvalteren,
Miljødirektoratet og kommunen er med, er blitt etablert som et spleiselag. Dette har derimot
ikke blitt inkludert i overvåkingsprogrammet, ettersom pålagt overvåking (fra Myndigheter eller
annet sektorlovverk enn vannforskriften) ikke skal inn her. Overvåkingen i Karmsundet er
godkjent av Miljødirektoratet, og skal iverksettes fra 2021.
Foruten Dalane, har vannområdene generelt sett kartlagt mesteparten av vannforekomstene
som skulle kartlegges i forrige planperiode. Enkelte nye behov kan likevel oppstå knyttet til
f.eks. ny kunnskap, endringer i arealbruk og påvirkninger. Overvåkingen er prioritert med
utgangspunkt i risikovurderingen av vannforekomstene. Det er nødvendig med kontinuerlig
vurdering av behovet.
Overvåkingsprogrammet er lagt opp slik at det kan legges til nye overvåkingsstasjoner.
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VEDLEGG
1 Vedlegg: Hvordan står det til med vannet?
Beskrivelse av natur og miljøtilstand
Informasjonen i dette vedlegget sammen med informasjon om vannforekomstene i den
nasjonale vanndatabasen, Vann-Nett.no utgjør kunnskapsgrunnlaget for den regionale
vannforvaltningsplanen. Dette kapittelet gir en oversikt over inndelingen i vannforekomster,
vanntyper, økologisk og kjemisk miljøtilstand og effekten av menneskeskapte påvirkninger på
miljøtilstanden i overflate- og grunnvann i vannregionen. Figurer og statistikk presentert i dette
vedlegget representerer «øyeblikksbilder» - datagrunnlaget i Vann-Nett er under stadig
utvikling. All informasjon som er hentet ut fra Vann-Nett til dette dokumentet er derfor datert.
I kunnskapsgrunnlaget til denne planen inngår informasjon om naturlige egenskaper ved
vannforekomstene i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann og miljøeffekten av
menneskeskapt påvirkning på økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene.
Egenskaper ved vannforekomstene er beskrevet ved:
•
•
•
•

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

Detaljer om inndeling av vannforekomster, vanntyper, miljøtilstand og påvirkning i
vannregionen finner dere på kart og faktaark i www.vann-nett.no. Interaktivt kart på vann-nett
finner du på vann-nett hub, her.

Vannforekomster i vannregionen
Statsforvalterens miljøvernavdeling har hatt ansvaret for å identifisere karakteristika ved
vannforekomstene og klassifisere miljøtilstand basert på tilgjengelige data fra overvåking,
undersøkelser, modeller, informasjon om påvirkninger og annet. Kriteriene for å vurdere
karakteristika og miljøtilstand framgår av veileder 1:2018 Karakterisering og veileder 2:2018
Miljøtilstand i vann.
Tabell 7. Vannforekomster i Rogaland vannregion, hentet fra vann-nett den 16.10.2021. Merknad:
Økningen i antall SMVF skyldes ny inndeling i vannforekomstene siden forrige planperiode. Ny inndeling
er gjort for å sikre at vannforekomstene er korrekt inndelt med hensyn til hydrologiske faktorer.
Vannkategori
Elver
og
bekkefelt

Innsjø

Beskrivelse
Primært rennende del av overflatevann i
vassdrag, inkludert mindre innsjøer (<0,5
km2). En forekomst kan utgjøre en elv
eller en bekk, eller en avgrenset
elvestrekning.
Alle innsjøer med areal > 0,5 km2
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Antall vannforekomster
1348

Areal (km2) eller
lengde (km)

16 204

Antall
SMVF
273

415

478

82

Kystvann

Grunnvann

Saltvann fra en nautisk mil utenfor
grunnlinja og inntil land. Kystvannet
inndeles i vannforekomster etter
naturlige fysiske skiller som terskler og
kystlinje. Veiledende nedre grense for
størrelsen på en kystvannsforekomst er
1 km2.
Vann under jordens overflate i den
mettede sonen i grunnen.

125

3046

1

40

128

0

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

Vanntyper
Naturlige egenskaper ved vannforekomstene er beskrevet ved ulike vanntyper som angir
fysiske og kjemiske karakteristika ved disse. Vannforekomster med samme vanntype har like
geografiske, fysiske og kjemiske forhold som representerer lignende leveområder og har
gjerne lignende biologi. Ved å identifisere vanntypen til en vannforekomst kan en derfor anta
hvilke biologiske referanseforhold vannforekomsten har. Biologiske forhold i én vanntype
forventes å skille seg vesentlig fra en annen, og sårbarheten for ulike påvirkninger vil også
variere mellom ulike vanntyper. For eksempel vil kalkfattige elver og innsjøer være mer sårbare
for effekten av sur nedbør enn mer kalkrike vanntyper.
Figur 16, Figur 17 og Figur 18 viser hhv. antall elve- innsjø- og kystvannforekomster fordelt
på de ulike typologifaktorene i vannregionen.

Figur 16: Antall elvevannforekomster fordelt på de ulike typologifaktorene i vannregionen. Kilde: VannNett.no, den 16.10.2021.
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Figur 17: Antall innsjøvannforekomster fordelt på de ulike typologifaktorene i vannregionen. Kilde:
Vann-Nett.no, den 16.10.2021.

Figur 18: Antall kystvannsforekomster fordelt på de ulike typologifaktorene i vannregionen. Kilde: VannNett.no, 16.10.2021.

Oversikt over vanntypene for den enkelte elv, innsjø og kystvannforekomst i vannregionen er
tilgjengelig i kart i Vann-Nett.
De aller fleste ferskvannsforekomstene i Rogaland vannregion er kalkfattige. Av alle elve- og
innsjøforekomster er 73 % registrert som svært kalkfattige, mens 21 % er registrert som
kalkfattige. Vassdrag med lavt kalkinnhold er sårbare for forsuring. Det er 97 % av
ferskvannsforekomstene som er registrert som klare eller svært klare, og humusinnholdet i
vassdragene er altså generelt lavt. Samtlige ferskvannsforekomster er også registrert som
klare innenfor typologifaktoren turbiditet, og er altså ikke preget av høyt partikkelinnhold på
grunn av brepåvirkning eller leire.
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Kystvannsforekomstene i Rogaland vannregion er typisk beskyttede fjordarmer med moderat
oppholdstid, moderat strømhastighet og liten tidevannsvariasjon. Fire kystvannsforekomster
er registrert som sterkt ferskvannspåvirkede. Det er sju vannforekomster av typen
oksygenfattig fjord. Disse såkalte terskelfjordene har dårligere vannutskiftning med kystvannet
og er mer sensitive til påvirkninger. Det er indikasjoner på at flere av terskelfjordene har
dårligere naturtilstand enn det som er lagt det som er lagt til grunn i klassifiseringssystemet.
Dette var løftet opp i forrige planperiode, men det mangler fortsatt kunnskap. Det må avklares
på nasjonalt nivå hvordan naturtilstanden i terskelfjorder skal fastsettes, og hva som er
realistiske mål for disse fjordene (ref. Tiltaksprogrammets kapittel 16, Behov for virkemiddel).

Referanseforhold i elver, innsjøer og kystvann
Miljøtilstanden i vannet er vurdert sammenlignet med hvilke naturlige forhold
(referanseforhold) som kan forventes i de ulike typene av vann. I kalkfattig og klart vann
forventes det forskjellig sammensetning og mengde av dyr og planter enn i kalkrike eller mer
humøse vann. Oversikt over hvilke vanntyper det er etablert referanseforhold for finnes i
Veileder 2:2018.
I vannforekomster det ikke er etablert referanseforhold for vil nærliggende vanntyper benyttes
som referanse for vurdering av miljøtilstand og det vil være større usikkerhet knyttet til
vurdering av økologisk tilstand.
I Rogaland vannregion er det etablert referanseforhold for vanntypene som representerer 98
% av vannforekomstene.
Tabell 8. Andel vannforekomster det er etablert referanseforhold for i vannregionen. Kilde: Vann-nett
16.10.2021.

Økologisk tilstand
God økologisk og kjemisk tilstand kjennetegnes ved at
struktur, funksjoner og produktivitet i økosystemene ikke
avviker vesentlig fra intakte økosystemer. Naturfaglig
kunnskap og kriterier er lagt til grunn for å definere både
intakte økosystemer (referanseforhold) og god økologisk
tilstand.
Økologisk tilstand er dermed et mål på i hvor stor grad
tilstanden for vannlevende dyr og planter og fysisk-kjemiske
og hydromorfologiske forhold i vann er endret som følge av
menneskelig aktivitet. Økologisk tilstand er inndelt i fem
tilstandsklasser som beskriver dette. Gruppene av dyr eller
planter som er et mål på økologisk tilstand omtales som
kvalitetselement, f.eks. bunnfauna, vannplanter og fisk.
Figur 19. Viser tilstandsklassene for
økologisk tilstand iht. vannforskriften
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Undersøkelser og overvåking av vannlevende dyr og planter gir grunnlag for å vurdere tilstand
for biologiske kvalitets-element som planteplankton, vannplanter, bunnlevende dyr og fisk.
Målinger av fysisk-kjemiske og hydromorfologiske forhold inngår som støtteelement i
vurderingen av økologisk tilstand.
Tabell 9 viser antall naturlige vannforekomster i de ulike tilstandsklassene i
vannområdene.
Figur 20 viser økologisk tilstand i elver, innsjøer og kystvann i vannregionen.
Vannforekomster varierer mye i lengde/areal, og antall vannforekomster i de ulike
tilstandsklassene gir altså ikke et tydelig bilde av hvor store områder som er lite eller mye
påvirket av menneskelig aktivitet.
Figur 20 viser derfor også økologisk tilstand fordelt etter lengde/areal. Særlig for
kystvannsforekomster, der de fleste forekomstene har store og «robuste» arealer, gir
framstillingen basert på areal noe mer positivt bilde – det er generelt de mindre
kystvannsforekomstene som f.eks. havneområder, som får dårlig eller svært dårlig tilstand.
Tabell 9. Antall naturlige vannforekomster innenfor de økologiske tilstandsklassene, fordelt på vannområdene i regionen. Kilde: Vann-Nett, den 15.11.2021.
Vannområde
Haugaland
Ryfylke
Jæren
Dalane

Svært dårlig
5
19
17
1

Dårlig
26
95
34
25

Moderat
89
177
140
137

God
170
453
114
111

Svært god
6
83
5
11

Figur 20. Til venstre: Økologisk tilstand for elver, innsjøer og kystvann i Rogaland vannregion. Til høyre:
Økologisk tilstand fordelt på elvelengde eller innsjø-/kystareal i Rogaland vannregion. Kilde: Vann-Nett,
29.10.2021.

Mer detaljert informasjon om miljøtilstand
Informasjon om økologisk tilstand for den enkelte vannforekomst og for de ulike artsgruppene
som vannplanter, bunnfauna eller fisk i vannregionen eller vannområdene er tilgjengelige her.
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Kjemisk tilstand
Kjemisk tilstand er et mål på mengden av et utvalg av kjemiske stoffer (prioriterte stoffer) som
er tilstede i vannforekomstene. Kjemisk tilstand bestemmes ved tilstedeværelse og
konsentrasjoner av miljøgifter som er oppgitt i liste over prioriterte stoffer i vann-forskriften
vedlegg VIII.
Dette er stoffer som er giftige og ofte lite nedbrytbare i det akvatiske miljøet. For å
oppnå god kjemisk tilstand i vann skal ikke grenseverdier for miljøgiftene
overskrides i vann, sedimenter eller biota.

GOD
DÅRLIG

Figur 22 viser kjemisk tilstand i vannforekomstene i vannregionen. Det store
antallet vannforekomster med ukjent tilstand skyldes at kjemisk tilstand kun
klassifiseres i vannforekomster der det finnes målte verdier av de prioriterte
stoffene, enten i vann, sedimenter eller i planter og dyr. Målte verdier finnes gjerne
i vannforekomster som er påvirket av utslipp av de aktuelle stoffene fra ulike typer
av menneskelig aktivitet.

Figur 21.
Klassene
for kjemisk
tilstand iht.
vannforskriften

Kartutsnittet i
Figur 25 viser den kjemiske tilstanden i vannforekomstene i Rogaland. Figur 22 viser antall og
andel vannforekomster i de ulike tilstandsklassene. Kun ca. 4 % av vannforkomsteme er
klassifisert med dårlig kjemisk tilstand. Til tross for dette viser kartet i Figur 23 store området
med dårlig kjemisk tilstand. Årsaken er at det flere store kystvannsforekomster som er
klassifisert med dårlig kjemisk tilstand. Hele 32 % av kystvannforekomstene har dårlig kjemisk
tilstand, mens dette er tilfelle for kun 1 og 2 % av innsjøer og elver.

Figur 22: Antall vannforekomster med tilhørende kjemisk tilstand. Figuren og tabellen viser et svært høyt
antall vannforekomster med udefinert tilstand. Årsaken er at kjemisk tilstand bare er klassifisert i
vannforekomster der det er foretatt målinger av de prioriterte stoffene som inngår i kjemisk tilstand. Det
er ikke foretatt en ekspertvurdering basert på kjente påvirkninger eller representativ overvåking slik som
det er gjort for økologisk tilstand.
De fleste områder der det er regulerte utslipp fra forurensende virksomhet til vannforekomstene er det
gjennomført målinger av tilstand. Mange av områdene som ikke er klassifisert til kjemisk tilstand har
ikke denne typen utslipp, men kan likevel ha påvirkning fra forurensende aktivitet som f.eks. nedlagt
gruvevirksomhet osv. der det ikke finnes overvåkingsdata. Kilde: Vann-Nett, 15.11.2021.

Bildet er preget av «der man leter finner man». Miljøgifter er utbredt, og finnes i vann,
bunsnedimenter og biota. Kunnskapsgrunnlaget er dårligere for elver og innsjøer enn for
kystvannforekomster. Undersøkelse av miljølgifter i vannforekomster er ofte knyttet til
forurenset sediment i havner.
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Figur 23: Kjemisk tilstand i Rogaland vannregion. Oransje linje viser vannregiongrensen, mens turkise
linjer viser kommunegrenser. Kilde: Vann-Nett, 16.10.2021.

Figur 24 viser antall vannforekomster med registrert forurensning av ulike prioriterte stoffer/
stoffgrupper. De organiske miljøgiftene er ofte funnet i marint bunnsediment eller marin biota
og stammer fra nedlagt industri og havneaktivitet. En del tungmetaller og persistente organiske
miljøgifter kan komme langveis fra. For eksempel skyldes bly i ferskvannsforekomster oftest
lang-transporterte tilførsler.
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Figur 24: Antall vannforekomster i Rogaland med registrert forurensning av giftige stoffer/stoffgrupper.
Flere stoffer kan være registrert i samme forekomst, Basert på data i Vann-Nett, 21.08.2020.

Grunnvann
Målet for grunnvann er god kjemisk og kvantitativ tilstand. Dette innebærer bla. at nivåer av
prioriterte forurensende stoffer ikke overskrider terskelverdier angitt i Vedlegg IX, at tilstanden
i grunnvannet ikke medfører at miljømålene i tilknyttede overflateforekomster ikke nås samt at
uttaket av vann fra grunnvannsforekomster ikke er større enn nydannelsen.
For tiden er det ikke mulig å overføre data fra grunnvannsovervåkning fra vannmiljø til VannNett. Dette medfører at det i dag ikke er noen grunnvannsforekomster hvor det er registrert
kjemisk å kvantitativ tilstand. Dette medfører at det ikke kan genereres noe statistikk eller
figurer med hensyn på tilstand i grunnvann. Miljødirektoratet jobber med å få på plass denne
funksjonen, slik at data kan legges inn i Vann-Nett.
I 2015 startet Miljødirektoratet sammen med NGU og NIBIO, et prosjekt med formål å kartlegge
tilstanden i en rekke utvalgte grunnvannslokaliteter. Lokalitetene ble blant de antatt mest
belastede grunnvannsforekomstene innafor de typiske påvirkningstyper for grunnvann (eks
industri, grunnforurensing og landbruk). Målet er at denne typerepresentative overvåkningen
kan brukes representativ for å si noe om tilstanden i andre grunnvannsforekomster basert på
påvirkningsanalyse.
Resultatene av denne overvåkningen viser at de aller fleste grunnvannsforekomster som er
overvåket har god tilstand.
Det er registrert 40 grunnvannsforekomster i Rogaland vannregion. Samtlige av disse er
klassifisert med ukjent kjemisk tilstand og ukjent kvantitativ tilstand. Den nasjonale vurderingen
av tilstanden til grunnvannet er likevel at tilstanden er gode og at det i liten grad behov for egne
tiltaksplaner relatert til dette. Tiltakene som er knyttet til forbedring av overvann vil dermed i
stor grad være de samme som for grunnvannet.
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Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)
Kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er vannforekomster som har endret
vannføringsmessige og fysiske forhold i så stor grad at god økologisk tilstand ikke kan oppnås
uten at det går vesentlig ut over formålet til inngrepet. Slike vannforekomster utpekes av
vannregion-myndigheten i samråd med vannregionutvalget som sterkt modifiserte
vannforekomster (SMVF), dersom kriteriene i vannforskriftens § 5 oppfylles. Eksempler på
påvirkninger som kan medføre SMVF er kraftutbygging, drikkevann, skipsfart, bekkelukking,
flomvern o.l.
Status som SMVF og begrunnelsen for dette er vurdert ved oppdatering av regional
vannforvaltningsplan.
Økologisk potensiale
Økologisk tilstand er moderat eller dårligere i alle SMVF. For hver SMVF vurderes økologisk
potensial. Godt økologisk potensial er den tilstanden som kan oppnås i vannforekomsten
dersom en gjennomfører aktuelle miljøforbedrende tiltak som ikke går vesentlig utover det
samfunnsnyttige formål som aktiviteten i vannforekomsten tjener. I SMVF med dårligere enn
godt økologisk potensiale er det dermed fremdeles mulig å forbedre miljøtilstanden som følge
av miljøforbedrende tiltak eller som følge av gjenstående effekt av allerede gjennomførte tiltak.

Figur 25: Økologisk potensiale for sterkt modifiserte vannforekomster i vannregionen. Kilde: Vann-Nett,
16.10.2021. Merknad: Økningen i antall SMVF skyldes ny inndeling i vannforekomstene siden forrige
planperiode. Ny inndeling er gjort for å sikre at vannforekomstene er korrekt inndelt med hensyn til
hydrologiske faktorer.

Økologisk potensial for den enkelte vannforekomsten er tilgjengelig i kartverktøy i Vann-Nett.
Hvilken type samfunnsnyttig aktivitet er tilstede i SMVF?
Antall SMVF’er har gått en del opp siden forrige planperiode fra totalt 280, til 299 i
hovedutfordringsdokumentet i for denne planen (2019), til 354 vannforekomster når denne
planen skrives (22.09.2021). Økningen i SMVF’er skyldes hovedsakelig vannkraft, som er
beskrevet under kapittel 1.3 Endringer siden forrige plan, og som vist i Figur 26.
Den største økningen i SMVF’er sammenlignet med hovedutfordringsdokumentet som ble
skrevet i 2019, skyldes ny inndeling i vannforekomstene siden forrige planperiode. Ny
inndeling er gjort fra nasjonalt hold for å sikre at vannforekomstene er korrekt inndelt med
hensyn til hydrologiske faktorer.
Figur 26 viser hvilke påvirkninger som gjennom samfunnsnyttig aktivitet påvirker hydrologiske
og fysiske forhold i vannforekomstene i så stor grad at de utpekes til SMVF. Vannkraft står for
hele 88 % av de registrerte, fysiske påvirkningene på sterkt modifiserte vannforekomster. Merk
at påvirkning fra andre sektorer kan være underrepresentert i datagrunnlaget.
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Figur 26. Viser hvilke påvirkninger som er årsak til SMVF i vannregionen. Det er kun en påvirkning per
vannforekomst og kun en registrering per vannforekomst i statistikken. Det vil i en vannforekomst kunne
være flere påvirkninger som gjør den til SMVF men da er det kun en av påvirkningene som vil bli
registrert i denne figuren. Kilde: Vann-Nett.no, 16.10.2021.

Avstand mellom dagens potensial og miljømålet
Per 15.11.2021 har 80 % av alle sterkt modifiserte vannforekomster (357) oppnådd fastsatt
miljømål – enten det er mål om godt (160), moderat (2), dårlig økologisk potensial (6) mindre
strenge miljømål (118).
For SMVFer som ikke har nådd fastsatt miljømål - det vil si 71 vannforekomster - er det behov
for å gjennomføre miljøtiltak.

Virkning av klimaendringer på vannmiljøet
Klimaendringer i Rogaland fram mot 2100
Klimaprofil Rogaland (2017)8 gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede
klimaendringer og klimautfordringer i Rogaland. Klimaendringene vil i Rogaland særlig føre til
behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann; havnivåstigning og
stormflo; endringer i flomforhold og flomstørrelser; og skred. Dette vises i figur under.

8

Norsk klimaservicesenter 2017. Klimaprofil Rogaland. Et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning.
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Figur 27: Endringer i Rogaland i 2071-2100 relativ til 1971-2000 for klima, hydrologiske forhold og
naturfarer. Økt sannsynlighet (rødt), mulig økt sannsynlighet (gul), uendret eller mindre sannsynlig
(grønt), usikkert (blått). Kilde: Norsk klimaservicesenter.

I Norge handler klimaendringene mye om endringer i vann, og det er derfor viktig at
vannforvaltningsarbeidet tar hensyn til at klimaet vårt er i endring.
De siste tiårene er den generelle trenden at både temperatur og nedbør har økt i Rogaland,
med noen forskjeller mellom kystregion og innlandsregion. Observert klimautvikling i Rogaland
er beskrevet i en nylig gjennomført regional analyse, delt i kyst- og innlandsregion. Det er
observert en stigende trend på alle meteorologiske stasjoner.9
Årsnedbøren i Rogaland er forventet å øke med ca. 10 %, med størst økning om vinteren og
minst om sommeren. Både intensiteten og hyppigheten av kraftig nedbør er forventet å øke
for alle sesonger. For nedbør over et døgn vil intensiteten øke med 15 %. Jo mer ekstrem
nedbørepisoden er, jo større vil veksten være. For nedbørsepisoder så kort som tre timer kan
økningen bli på hele 40 %.
Klimaendringenes konsekvenser for vannmiljøet
Et viktig spørsmål å få avklart, er hvordan klimaendringer påvirker forutsetningen for å nå
miljømålene om god økologisk tilstand.
Klimaendringer, med økt temperatur og økt nedbør, vil kunne ha direkte effekt på resipientens
sårbarhet og kvalitetsparameterne (biologiske, fysiske og kjemiske). Klimaendringer vil også
kunne ha indirekte effekt på vannmiljøet, ved mer eller mindre vann og endret sesongmønster
(flom, avrenning og erosjon). Enda mer indirekte effekter er at klimaendringer kan forsterke
påvirkning fra sektorspesifikke aktiviteter (påvirkningene), og motvirke effekten av tiltak som
gjennomføres. Et endret klima vil virke inn på alle disse kvalitets- og kvantitetselementene ved
vannmiljøet, illustrert i figuren under.
9

Mayer, S., Livik, G., Pontoppidan, M., Båserud, L., & Løvset, T., 2020. Analyse av klimautvikling i kyst- og
innlandsregionen i Rogaland – temperatur, nedbør og vind. Anbefalinger om veien videre. NORCE rapport, Klima
1-2020.
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Figur 28: Klimaendringenes påvirkning på vannmiljøet. Kilde: Barkved & Hansen, 2015. Klimatilpasning i
vannforskriftsarbeidet – forstudie. Rapport L.NR. 6849-2015.

Det vil si at klimaendringer kan bidra til konkrete konsekvenser på vannforvaltningsarbeidet,
som f.eks.:
• Potensiell tilleggsbelastning til kjente miljøbelastninger
• Kan forskyve terskler/grenseverdier mellom god/moderat status for vannforekomst
• Kan endre naturtilstanden
• Skape usikkerhet rundt måloppnåelse ifm. Vannforskriften
• Kan øke tiltaksbehov og – kostnader
Arealendringer eller endringer i forvaltningspraksis kan ha en mye større betydning for
vannmiljøet enn klimaendringer alene. Men det er viktig å ha med seg at klimaendringer vil
komme på toppen av andre påvirkninger i et nedbørfelt. Det er derfor svært viktig at
gjennomføringen av arbeidet med vannforvaltning også tar hensyn til at klimaet vårt er i
endring.
Påvirkninger på ferskvann
I elver og mindre innsjøer vil endringer i nedbør og lufttemperatur ha betydning for
vannføringen og temperaturen i vannet. Summen av disse effektene vil ha betydning for den
økologiske statusen for ferskvann. I tillegg vil klimaendringene kunne gi økte skader fra
overvann, sørpeskred, flomskred, kvikkleireskred og stormflo.
I innsjøer kan lengre isfri sesong og varmere vann gjøre at innsjøstabilitet og stratifiseringsperiode om sommeren blir forlenget og forsterket. Mer nedbør gjør at mer oppløst organisk
karbon kommer ut i innsjøer. I tillegg kan kraftig nedbør øke tilførelsen av smittestoffer til
drikkevannskilder. Med mildere vintre øker risikoen for at forurenset overflatevann når ned til
drikkevannsinntakene. Ellers er usikkerheten stor om hvordan planter og virvelløse dyr i
ferskvann vil påvirkes av klimaendringer.
Bekke- og elveløp vil bli betydelig påvirket av økte nedbørmengder gjennom økt erosjon og
massetransport. Dette kan nedslamme leveområder og påvirke gyte- og oppvekstområder for
fiskearter. Økt begroing vil også kunne gi tilslamming av gyteområder. Hyppigere og sterkere
flommer til andre årstider enn som er normalt kan være en trussel for laksebestandene.
Fisk påvirkes hovedsakelig gjennom endringer i temperatur og vannføring. Her er det naturlig
å skille mellom laksefisker (ørret, røye, laks, harr og sik) som er kaldtvannsarter og følsomme
for varmt vann og varmtvannsarter som karpefisker og abborfisker. Generelt sett økes fiskene
vekstmuligheter med økende temperatur til et visst øvre nivå. En del elver vil oppleve lav
sommervannstand og økte temperaturer om sommeren, noe som vil være skadelig for fisk
som laks, ørret, røye og harr. Vanntemperaturer over 20-25 °C vil være kritisk for disse fiskene.
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I tillegg gir økte konsentrasjoner av næringssalter på toppen av lite vannføring og økte
temperaturer mulighet for økt vekst av begroingsalger. Dessuten kan nye og fremmede arter
gjøre sin inntreden i Norge. På den andre siden vil kaldtvannsartene kunne bli svekket i SørNorge og styrket i subarktiske og arktiske strøk. Økt avrenning med flere partikler og
næringssalter kan være positivt for fisken, litt avhengig av tidspunkt, men inntil et punkt hvor
dødeligheten på egg og larver øker. 10
Påvirkning på marine økosystemer
Oppvarming av havene og havforsuring som resultat av klimaendringer, blir sett på som to av
de største truslene mot marint biomangfold. Det er fremdeles store kunnskapsmangler om hva
den faktiske effekten vil bli av de samlete påvirkningene. Både i åpne havområder og i
kystområdene vil arter som normalt høre hjemme sør for våre farvann komme inn og blir en
del av vår natur, i økende tetthet og omfang, med økende temperatur. Økt vanntemperatur får
stor innvirkning på livet i havet, som for eksempel endringer i vandringsmønstre, utbredelse,
gytetidspunkt, eggoverlevelse, reproduksjonssuksess m.m. hos fisk. Økt tilførsel av ferskvann,
næringsstoffer og partikler vil også påvirke kystområdene.
Ettersom kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmt vann, er havforsuring potensielt en enda
større utfordring for norske havområder og havdyp enn andre områder. Havforsuring påvirker
metningsgraden av kalsiumkarbonat i havet, noe som betyr at arter som er avhengig av
kalkskall vil få dårligere levevilkår. Det blir vanskeligere for skalldyr å danne skallene sine. Fra
2000 til 2065 er det forventet at pH-verdien i overflatevannet reduseres med 0,2.11
En trussel mot hardbunnsamfunnene er den gradvise formørkningen av havet som skyldes en
økning av partikler i havet, antakelig grunnet klimarelatert økt avrenning fra land. Tareplanter
og andre alger er fotosyntetiserende og derfor avhengig av lys for å vokse. Partikler i havet
reduserer lysgjennomtrengeligheten og dermed hvor dypt algene kan leve. For
hardbunnsamfunnene tyder indikatorverdiene på at nedre voksegrense for alger har blitt
grunnere i løpet av de siste 30 årene, og særlig de siste fem årene på Sør- og Østlandet. 12

Oppsummering av menneskeskapte påvirkninger
Påvirkninger, sektorer og drivere som har betydning for miljøtilstanden
Vannforvaltningen har vurdert omfanget av menneskeskapte påvirkninger i regionen og
hvilken effekt disse har hatt på miljøtilstanden. Påvirkning oppgis i påvirkningstyper som
beskriver hvordan ulike aktiviteter påvirker miljøtilstanden i vannforekomstene (for eksempel
punktutslipp eller fysisk endring av vassdrag).
Drivere, i form av menneskelig virksomhet, aktivitet hos ulike sektorer eller andre forhold i
samfunnet som kan ha betydning for miljøtilstanden (for eksempel: landbruk, industri,
vannkraft, klimaendringer), er også identifisert. Oversikt over påvirkninger og drivere i
vannregionen framgår av figurene under.
Oversikt over drivere som forårsaker de viktigste påvirkningene
Figur 29 viser antall registrerte påvirkninger innenfor de ulike påvirkningsdriverne.
Langtransportert forurensning forekommer hyppigst, men går en dypere inn i dataene er riktig
10

Forsgren, E., Aarrestad P.A, Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., Lindholm, M.,
Nilsen, E.B., Systad, G., Veiberg, V. & Ødegaard, F. 2015. Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i
Norge. NINA Rapport 1210. Norsk institutt for naturforskning.133 s.
11 Aamaas, S, B. & Berg, A. 2019. Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i
Rogaland.
12 Forsgren, E., Aarrestad P.A, Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., Lindholm, M.,
Nilsen, E.B., Systad, G., Veiberg, V. & Ødegaard, F. 2015. Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i
Norge. NINA Rapport 1210. Norsk institutt for naturforskning.133 s.
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nok påvirkningsgraden liten i over halvparten av tilfellene. Påvirkning fra vannkraft skiller seg
ut, med en stor andel registrerte påvirkninger med stor påvirkningsgrad.

Figur 29. Antall registrerte påvirkninger innenfor de ulike «driverne» i regionen. Kilde: Vann-Nett.no,
16.10.2021.

Oversikt over de største påvirkningstypene
Figur 30 viser de ti største påvirkningstypene i vannregionen, for hhv. elver, innsjøer og
kystvann. I ferskvann er det diffus langtransportert forurensning som er den påvirkningstypen
som forekommer hyppigst. Vannkraftrelaterte påvirkninger er også viktige, med hhv. dammer,
barrierer og sluser i innsjøer og hydrologiske endringer elver. Fysiske inngrep i elver, som
bekkelukking og kanalisering, er også en vanlig påvirkning, som ofte har stor eller middels
påvirkningsgrad. Av påvirkningstyper som gir eutrofiering er det diffus avrenning fra landbruk
og diffus avrenning fra spredte avløp som forekommer hyppigst.
I kystvannsforekomster er påvirkningsbilde noe annerledes. Forurensning fra nedlagt industri
er en viktig påvirkningstype; mange kystvannforekomster har forurenset sediment fra tidligere
industrivirksomhet. Av påvirkningstyper som gir eutrofiering er både diffus avrenning fra
spredte avløp og landbruk, samt punktutslipp fra renseanlegg, viktige faktorer.
For grunnvannsforekomstene er kunnskapsgrunnlaget sparsomt, og det er ikke registrert noen
påvirkninger på noen av forekomstene.
Sektorvis oversikt over påvirkning
Tabell 10 viser de fem største påvirkningene fordelt på sektor, for vannregionen og de fire
vannområdene. Påvirkningene er vist i rekkefølge fra høyest til lavest hyppighet.
Tabell 10. Fordeling av de fem største påvirkningsgruppene i Rogaland vannregion og Jæren, Dalane,
Ryfylke og Haugaland vannområde. Rød farge representerer påvirkninger i mer enn 10 % av
vannforekomstene, oransje er for påvirkninger mellom 5 % og 10 %, mens gul farge er for påvirkninger
i mindre enn 5 % av vannforekomstene. Kilde: Vann-Nett.no, 16.10.2021
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Figur 30: De største påvirkningstypene i vannregionen, for elver, innsjøer og kystvann. Det er kun de ti
største påvirkningene som er tatt med i figurene. Kilde: Vann-Nett.no, 15.01.2021.

Virkningen av klimaendringer på effekten av menneskelig aktivitet
Klimaendringer er et av vår tids store miljøutfordringer. Dette påvirker effektene av
menneskelig aktivitet og miljøtilstanden i vannforekomster på flere måter, som for eksempel:
•
•

Flere episoder med kraftig nedbør vil øke erosjon og overflateavrenning, og kan forverre
situasjonen i allerede eutrofierte vannforekomster. Samtidig kan økt humusinnhold i vannet
svekke lysabsorbsjonen og igjen svekke primærproduksjonen.
Flom og skred kan gi økt utlekking av miljøgifter fra forurenset grunn til vannmiljøet.
Økende temperatur og havforsuring kan gi endret toksisitet.
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•
•

Økende behov for å etablere nye eller rehabilitere gamle flomsikringstiltak kan forringe det
fysiske miljøet vannforekomster
Økende temperaturer kan gi økt smittepress og oppblomstring av sykdommer. Mange
sårbare arter kan få forverrede livsbetingelser, mens fremmede, varmekjære arter kan
spres ytterligere.

Påvirkning på vannforekomstene i dag, drivkrefter og utvikling fremover
Framtidig aktivitet og virksomhet kan komme til å påvirke vannforekomstene i perioden
fremover, noe som eksempelvis vil kunne ha konsekvenser for hvor og når vi kan nå
miljømålene. Det finnes mange trender i samfunnet som kan være aktuelle å vurdere tilknyttet
vannforvaltningsarbeidet. For Rogaland vannregion har befolkningsutviklingen pekt seg ut
som et viktig utviklingstrekk som gir behov for mer omfattende tiltak i vannforvaltningsplanen.
Urbanisering og fortetting kan påvirke vassdragene negativt med økende belastning, hvis ikke
nødvendige forebyggende grep planlegges godt og følges opp i anleggsfasen. Dette oppleves
allerede som en utfordring i dag. Regionale utviklingstrekk for Rogaland oppdateres av
Fylkeskommunen årlig.
Økt befolkning gir økt behov for drikkevann, økt press på tilgjengelige areal da behovet for
arealendringer øker både til boligformål og til ulike former for næringsutvikling. Ved
arealendringer hvor det bygges bygninger, veier, parkeringsplasser og andre harde overflater
øker risikoen for økt vannføring ved flomsituasjoner På Jæren skjer det en omfordeling av
jordbruksarealer, hvor noen jordbruksarealer bygges ned til fordel for infrastruktur og
næringsarealer, mens nye jordbruksarealer i noe grad etableres andre steder. Etablering av
jordbruksarealer for nære vassdrag øker risikoen for avrenning av næringsstoffer til
vassdragene og ved nedbygging av våtmark/naturområder reduseres vassdragets
flomkapasitet. Ved god arealplanlegging, bruk av lokal overvannshåndtering (infiltrasjonsløsninger mv.), bevaring av eksisterende kantsoner og våtmark nær og langs vassdrag, bidrar
man til å opprettholde vassdragets evne til selvrensing og opprettholder eller forbedrer
vassdragets flomkapasitet.
Som omtalt i kapitlene over er avrenning fra jordbruk, utslipp fra avløp, urban utvikling,
langtransportert forurensning (sur nedbør) og vannkraft de største påvirkningsdriverne i
regionen.
Miljødirektoratet er ansvarlig for tiltak innenfor sur nedbør, og har mange tiltak av typen
internasjonale avtaler - Göteborgprotokollen. Göteborgprotokollen setter mål om reduksjon av
utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksid og andre gasser som gir sur nedbør. Gradvise
utslippskutt er forventet å gi en gradvis miljøeffekt i forsurede vassdrag.
Kommunene har gjennomført og planlagt flest tiltak, og det har vært en tydelig satsing på tiltak
innenfor jordbruks- og avløpssektorene. Jordbrukstiltak er ofte driftstiltak som må gjøres årlig
for å oppnå effekt, derfor kan det være vanskelig å se en tydelig sammenheng mellom antall
gjennomførte tiltak og miljøforbedring i vannforekomster.
Vannforvaltningsarbeidet virker!
Samtidig har det langsiktige arbeidet i og rundt Frøylandsvatnet nå vist at
vannforvaltningsarbeidet lønner seg. Der kan en nå se en positiv utvikling (nedgang) i
eutrofiering (næringsindusert økning i planteplanktonproduktivitet) i det sterkt påvirkede
vannet.
Rapport fra Miljødirektoratet (utført av NIVA) relatert til dette er forventet rundt årsskiftet 20212022.
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Oversikt over beskyttede områder
Dette kapittelet gir en oversikt over beskyttede områder i vannregionen. Med beskyttede
områder menes områder som er angitt som beskyttet i samsvar med § 16 og vedlegg IV og
som inngår i registeret opprettet i henhold til § 16, jfr. vannforskriften § 3 s). Dette inkluderer
badeplasser, drikkevannskilder og hensynssoner for drikkevann, nasjonale laksefjorder og
laksevassdrag, samt verneområder.
Beskyttelsen som disse områdene har, er begrunnet i hensynet til helse eller viktige
naturverdier og går utover den generelle beskyttelsen som miljømålene i vannforskriften gir.
Et beskyttet område kan ha særlige krav knyttet til hvilke inngrep som det er tillatt å
gjennomføre der, det kan sette særlige krav til vannkvalitet eller begrense menneskelig
aktivitet i området. Beskyttelsen framgår av regelverk eller nasjonale retningslinjer knyttet til
området.
Slike områder har gjerne egne miljømål knyttet til beskyttelsen av området. Disse er blant
annet knyttet til bakterier i drikke- og badevann eller mål om svært god økologisk tilstand i
enkelte verneområder. I Rogaland vannregion er det 619 vannforekomster med en eller annen
form for beskyttelse. Dette utgjør i overkant av 30 % av overflatevannforekomstene som
synliggjort i Figur 33.

Figur 31: Andel vannforekomster med beskyttelse i Rogaland vannregionen. Kilde: Vann-Nett.no,
16.11.2021.

De forskjellige beskyttede områdene vi har i Rogaland vannregion er kort presentert under
og i Figur 32. Merk at én vannforekomst kan ha flere former for beskyttelse – i de 619
vannforekomstene er det i alt 750 beskyttede områder.

Figur 32: Andel beskyttede områder fordelt på type i Rogaland vannregionen. Kilde: Vann-Nett.no,
16.11.2021.
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1. Områder utpekt til beskyttelse av økonomisk betydelig akvatiske arter (nasjonale
laksefjorder og laksevassdrag)
Denne gruppen omfatter vannforekomster utpekt som laksevassdrag- og fjorder opprettet
av Stortinget, jfr. St.prp. nr. 79 (2001-2002) og St.prp. nr.32 (2006-2007). De nasjonale
laksevassdragene og laksefjordene omfatter om lag 3/4 av den norske villaksressursen.
Områdene er hentet fra Miljødirektoratets lakseregister.
I Rogaland vannregion er 33 vannforekomster satt som nasjonale laksefjorder og 408 satt
som nasjonale laksevassdrag per 16.11.2021.
2. Områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann
Denne gruppen omfatter vannforekomster utpekt eller tiltenkt utpekt som drikkevannskilde
etter drikkevannsforskriften, og som er registrert hos Mattilsynet. Les mer om drikkevann
her. Det minnes om at økologisk tilstand ikke nødvendigvis er relatert til
drikkevannskvalitet. I Rogaland vannregion har 70 vannforekomster denne beskyttelsen
per 16.11.2021.
3. Områder utpekt til beskyttelse av naturtyper og arter (naturreservat)
Denne gruppen omfatter områder til beskyttelse av habitater som: består av vann, er i
vann, eller som har arter som lever i vann, og der vedlikehold eller forbedring av vannets
tilstand er en viktig grunn til beskyttelsen. Gruppen omfatter i første rekke formelt vernede
områder etter naturvernloven og naturmangfoldloven, utpekt av Miljødirektoratet. I
Rogaland vannregion er det 75 vannforekomster i naturreservater.
4. Områder utpekt til bading (badeplasser)
Under denne kategorien skal de viktigste badeplasser som kommunene overvåker med
hensyn til hygienisk kvalitet inngå. I Rogaland vannregion har 164 vannforekomster
badevannsbeskyttelse per 16.11.2021.
Kommunehelsetjenesteloven § 1-4 sier at kommunens helsetjeneste til enhver tid skal ha
oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan påvirke den.
Kommunenes vurdering av badevannskvaliteten gjøres i dag på grunnlag av
Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, i vedlegg til Rundskriv IK-21/94 fra Helsetilsynet, som
delvis bygger på EUs badevannsdirektiv (som førøvrig ikke er tatt inn i EØS-avtalen). De
krav som stilles til slike vannforekomster (badeplasser) fremgår av vedlegg til Rundskrift
IK-21/94. Disse vil også danne grunnlaget for miljømålet for slike vannforekomster. Les
mer om badeplasser her.
5. Områder følsomme for næringsstoffer
Denne gruppen inneholder områder som er utpekt som følsomme gjødselvareforskriftens
§ 24 og forurensningsforskriften kapittel 11. I tillegg vil det kunne omfatte områder som
Statsforvalteren har definert som følsomme for næringsstoffer. Per 16.11.2021 er det ingen
slike områder i Rogaland vannregion.
Et register over beskyttede områder fins i Vann-Nett, der områdene vises som et kartlagt.
Informasjon vil også vises for de berørte vannforekomstene.
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2 Vedlegg: Slik har vi jobbet frem planen
Vannforvaltningsarbeidet følger et seksårshjul som illustrert i figuren under.

Figur 33. Planhjulet for vannforvaltningsarbeidet, som rulleres hvert 6.år. Kilde: Rogaland
fylkeskommune, basert på figur fra Nordland fylkeskommune.

Organisering av arbeidet
Organiseringen av vannarbeidet i Rogaland vannregion er vist i Figur 34.

Figur 34. Illustrasjon av organisering for vannforvaltningsarbeidet i Rogaland vannregion.
Arbeidsutvalget med sektormyndighetene er nyopprettet siden forrige planperiode.
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Vannregionmyndighet
Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet (VRM) i Rogaland vannregion og har
ansvaret for å koordinere arbeidet med oppfølgingen av vannforskriften. Dette vil blant annet
si å ha ansvaret for at det utarbeides en regional forvaltningsplan med tiltaksprogram i
vannregionen. Dette skal skje i nært samarbeid med vannregionutvalget (VRU). Fylkestinget
skal godkjenne den regionale forvaltningsplanen for Rogaland og fylkesrådmannen er delegert
ansvar for å styre arbeidet i vannregionen.
Vannregionutvalget
Vannforskriften krever at det etableres et vannregionutvalg (VRU) som den viktigste arenaen
for å få til et samarbeide om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan. VRU i
Rogaland ledes av en politisk representant fra VRM. VRU består av representanter for VRM,
Statsforvalterembeter, berørte sektormyndigheter, ledere og nestledere fra vannområdeutvalgene (representerer alle kommunene i de respektive vannområdene).
Arbeidsutvalg
I tillegg til VRU er det opprettet et operativt arbeidsutvalg (heretter kalt AU) som har faglige
møter for å sikre løpende oppfølging og effektiv saksforberedelse i vannarbeidet.
Regional referansegruppe
På regionalt nivå er referansegruppen til VRU en arena for regional og lokal medvirkning.
Representanter for frivillige organisasjoner, alle berørte rettighetshavere og private og
allmenne brukerinteresser har rett til å delta i denne gruppen.
Vannområdeutvalgene
Vannområdeutvalget er øverste organ i vannområdet og gjennomfører møte minst to ganger i
året. Utvalget skal ledes av en politisk representant for en av kommunene i vannområdet.
Vannområdeutvalget skal godkjenne vannområdets innspill til overvåkingsprogram, tiltaksplan
og forvaltningsplan. Utvalget skal også godkjenne budsjett og arbeidsplan. Vannområdekoordinator vil fungere som sekretær for vannområdeutvalget.
Vannområdene og vannområdekoordinator
Mye av planarbeidet foregår i praksis lokalt i de ulike vannområdene. Her har kommunen,
regionale og statlige sektormyndigheter og andre aktører lokal kunnskap om tilstand og
påvirkninger, samt mulighet til å utvikle lokale løsninger. Det som gjøres på vannområdenivå,
både mht. bidragene til vurdering av påvirkninger, risiko og tilstand, samt lokale tiltaksanalyser,
er å regne som grunnlagsmateriale for den regionale planen som utarbeides av VRM i
samarbeid med VRU.
Arbeidet i vannområdene er koordinert av en vannområdekoordinator. I Rogaland er det ansatt
en koordinator for hver av de fire vannområdene.
Arbeidsgruppene
Hvert av vannområdene har sin egen arbeidsgruppe, da Dalane vannområde opprettet sin
gruppe i 2020. Arbeidsgruppa skal bistå vannområdekoordinator i gjennomføringen av
arbeidet i vannområdet på vegne av vannområdeutvalget. Arbeidsgruppa innkalles til møte
etter behov. Arbeidsgruppas sammensetning består i representanter fra kommuner, sektormyndigheter og Statsforvalterembeter. Vannområdekoordinator vil fungere som sekretær for
arbeidsgruppene.
Temagrupper
De ulike temagruppene skal støtte arbeidsgruppa og vannområdeutvalget med spisskompetanse innenfor de respektive fagområdene, og bringe kunnskap om arbeidet med
vannforskriften tilbake til den enkelte kommune/regionale myndighet. I Rogaland vannregion
eksisterer det per nå temagruppe for avløp og frivillige tiltak i landbruket i to (Haugalandet og
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Jæren) av de fire vannområdene. Temagruppene vil innkalles til møte etter behov.
Vannområdekoordinator vil fungere som sekretær for temagruppene.
Mer info om organiseringen av vannforvaltningsarbeidet er å finne her.

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

Styrke kunnskapsgrunnlaget
Det er bedt om innspill fra sektormyndigheter, kommuner, vannområder og nærings- og
interesseorganisasjoner til oppdatering av kunnskapsgrunnlag, miljømål, unntak og tiltak. Det
er også egne overvåkningsprogrammer for flere av vannområdene og det er utarbeidet
rapporter for enkelt vassdrag som gir økt kunnskap om miljøtilstand, påvirkninger og hvilke
tiltak det er behov for.
Vannområdene har hatt egne møter med alle kommunene og flere av sektormyndighetene for
å få innspill, som deretter er lagt inn som forslag i Vann-Nett.

Oppdatering av miljømål, unntak og tiltak
Det er bedt om innspill fra sektormyndigheter, kommuner, vannområder og nærings- og
interesseorganisasjoner til oppdatering av miljømål, unntak og tiltak. Vannområdene har hatt
egne møter med alle kommunene og flere av sektormyndighetene for å få innspill, som deretter
er lagt inn som forslag i Vann-Nett.
Det har også vært temamøter om vannkraft og landbruk, hvor sektormyndighetene er blitt
oppfordret til å komme med innspill til miljømål og tiltak, mv.

Kostnadsanalyse og nyttebeskrivelser
Kostnadsdekning av vanntjenester er gitt som en nasjonal tekst, og er beskrevet i kapittel 17 i
tiltaksprogrammet.
Nyttebeskrivelser for samfunn og økosystemtjenester for hvert av temaene i tiltaksprogrammet
er gitt av Miljødirektoratet, men har blitt tilpasset til regionale tilstander hvor relevant.
Ved beregning av kostnader for enkelttiltak, har veiledningen Virkemidler og tiltak i
vannforvaltningen i stor grad blitt brukt.

Klimaendringer, klimatilpasning og flom
Regionalplan for klimatilpasning
Rogaland fylkeskommune vedtok i oktober 2020, en Regionalplan for klimatilpasning i
Rogaland (2020-2050). Planen er en strategisk og overordnet plan for klimatilpasningsarbeidet
i fylket. Planen peker særlig på behov for bedre samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og
fagfelt, men også mellom offentlig og privat sektor. Dette innebærer også at hver enkelt sektor
må ta større ansvar for å integrere klimatilpasning i sitt ansvarsområde. Planen har som
hovedmål å skape et bærekraftig og klimarobust samfunn, med delmål om velfungerende
økosystemer. Dette har stor grad av overlapp med miljømål i vannforvaltingsplanen.
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Et viktig grep i oppfølgingen av klimatilpasningsplanen, er å opprette et tverrfaglig nettverk for
kunnskap- og kompetanseheving, erfaringsutveksling og tiltaksgjennomføring. Det har vært et
konkret ønske, fra særlig kommunene, at nettverket i størst mulig grad bygger på eksisterende
møtearenaer, for å få til både synergieffekter og effektivisering av ressursbruk. De mindre
kommunene ser i særlig grad behov for mer samkjøring av regional veiledning og
kompetanseheving på klimatilpasning, og at vannområdene inkluderes i nettverket.
I flere av vassdragene der det jobbes med vannmiljøtiltak, er det samtidig utfordringer med
flom og/eller overvann. For å lykkes i vannforvaltningsarbeidet, er en helt avhengig av at
tiltakene blir tilpasset et endret nedbørsregime. Både direkte og indirekte konsekvenser av
klimaendringer, samt sumeffekter, må hensyntas. Det betyr at det er tydelig behov for økt
klimatilpasningskompetanse inn i vannområdearbeidet. Et sentralt element i
klimatilpasningsnettverket vil derfor være vannområdene. Hvordan dette gjøres i praksis, vil
måtte avklares i oppfølgingen av planene og i dialog med vannområdene/kommunene.
Mer informasjon om Regionalplan for klimatilpasning, finnes på Rogaland fylkeskommunes
hjemmeside (www.rogfk.no, under «planlegging»).
Analyse av effekter av arealbruksendringer og klimaendringer på vannmiljøet
Som en del av utredningsarbeidet til Regionalplan for klimatilpasning, ble det gjennomført en
analyse av effekter av arealbruksendringer og klimaendringer på vannmiljøet, med Håelva
nedbørfelt i Jæren vannområde som utgangspunkt.13 Hensikten var å vurdere om
tiltaksbehovet var lagt på tilstrekkelig nivå med hensyn på klimaendringer. Analysen er ment
å gi et bedre grunnlag for å vurdere tiltaksbehovet i dette og tilsvarende vassdrag med stor
forurensningsbelastning og arealendringer.
Resultater oppsummert:
• Basert på scenarioene for fremtidige klimaendringer, er det først og fremst økningen i
lufttemperatur og risikoen for hyppigere og mer intens korttidsnedbør som antas å få
mest betydning for vannmiljøet.
•

Økt lufttemperatur vil medføre lengre vekstsesong, økt fare for sommertørke, høyere
vanntemperatur og større oksygenforbruk om sommeren, som kan være en
stressfaktor for vannlevende organismer (fisk og bunnfauna). Økt vanntemperatur øker
også potensialet for algevekst i elver og innsjøer, inkludert økt risiko for oppblomstring
av giftige cyanobakterier i innsjøer.

•

Økt frekvens og intensitet av korttidsnedbør øker faren for kanterosjon langs elva og
overflateavrenning fra landbruksarealer, øker faren for oversvømmelser i
lavereliggende områder med dertil risiko for utvasking av næringsstoffer fra
jordoverflaten, og øker faren for lekkasjer og overløp fra kommunalt kloakknett. I tillegg
vil en generell økning i årsnedbøren føre til et større potensial for utvasking og transport
av næringsstoffer til elva og videre ut til havet.

Rapporten konkluderer med at de gjennomførte og planlagte tiltakene i Håelva nedbørfelt,
antas ikke å være tilstrekkelige for å oppnå god økologisk status i Håelva i dagens klima. I et
fremtidig klima vil det dessuten være behov for ytterligere tiltak. Fremtidens klima vil påvirke
prosesser som fører til erosjon og tap av jord og næringsstoffer. Landbrukstiltakene vil være
omtrent de samme som i nåtidens klima, men med mer vekting på tiltak på flomutsatte arealer,

13

Molversmyr, Å., M. Bechmann, Ø. Kaste, S. Turtumøygard, M.D. Norling, J.L. Guerrero, E. Skarbøvik & A.
Lyche Solheim, 2020. Analyse av hva klimaendringer og arealbruk betyr for vannmiljøet i Håelva. NORCE
rapport, Miljø 1-2020.
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og økt behov for tiltak som bidrar til å redusere løsrivelse av partikler og partikkelbundne
næringsstoffer. Økt bruk av bredere kantsoner, både grasdekket og med busker og trær
fremheves. Det pekes også på at det kan være behov for endret arealbruk i de mest flomutsatte
områdene.
Rapporten foreslår tre ambisjonsnivåer, som angir ulik grad av gjennomføring. Analysen er
nyttet som diskusjonsgrunnlag for tiltaksbehov i Jæren vannområde.
Klimasjekk av vannmiljøtiltak
Vannområdene har i liten grad gjennomført systematiske vurderinger av om et tiltak er
klimarobust eller ikke, når det legges inn i Vann-Nett. Så langt er det ikke vurdert behov for
vannmiljøtiltak som i hovedsak er begrunnet i klimatilpasningshensyn.
Manglende systematiske vurderinger skyldes flere forhold. Først og fremst skyldes det at det
ikke er utarbeidet nasjonal veiledning på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Det er
heller ikke tilrettelagt for det i Vann-Nett. I Vann-Nett vil det derfor være vanskelig å lese ut fra
beskrivelsen av enkelttiltak, om tiltaket er klimarobust, eller om klimahensyn har vært vurdert.
Behovet for å rydde i Vann-Nett våren og høsten 2020, har nok også bidratt til at til at det har
vært lite kapasitet til å sette fokus på dette regionalt og i vannområdene.
Selv om ikke vannområdene har gjennomført systematiske vurderinger av om tiltaket er
klimarobust, og det ikke fremgår i Vann-Nett, så betyr ikke det at det ikke er gjennomført slik
vurderinger. Vi kan her oppsummere en del tematiske vurderinger som gjelder for større
grupper av tiltak;
For sektortiltak i kommunene kan vi legge til grunn en del forutsetninger som gjelder generelt
for følgende typer tiltak:
•

Flomtiltak, avløpstiltak og overvannstiltak skal inkludere klimapåslag iht. anbefalinger
gitt i Klimaprofil Rogaland. Dette er prosesser som skjer i kommunene, f.eks. gjennom
flomsikringsprosjekter eller vann- og avløpsplaner.

•

Landbrukstiltak; det er vurdert et generelt behov for økt gjennomføringsgrad av flere
typer tiltak i flere av de landbruksintensive nedbørfeltene. (Se omtale over om analyse
av Håelva).

•

Økosystemtiltak; Det er behov for økt fokus på bevaring av økosystemer som bidrar til
klimatilpasning og bedre vannmiljø, samt ivaretakelse av mange andre hensyn (vinnvinn). Samtidig vil det være behov for restaurering og habitatforbedrende tiltak for å
kunne oppnå miljømål i flere av vassdragene. I planleggingen og prosjekteringen av
tiltakene må hensyn til klimaendringer vurderes, slik at dette ivaretas.

NVE som sentral sektormyndighet for mange klimatilpasningstiltak, har innarbeidet hensynet
til klimaendringer i forvaltningsområder som flom- og skredfare i arealplaner, økonomiske
tilskuddsordninger, nye vannkraftutbygginger og vassdragsinngrep, og miljøforbedrende /
avbøtende tiltak.

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

Plastforurensning
I planprogrammet ble det signalisert at Miljødirektoratet i løpet av 2019 skulle foreslå hvordan
plastforurensning kunne inkluderes i arbeidet med regional vannforvaltningsplan med
tilhørende tiltaksprogram.
Vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for 2022-2027
Det ble lagt til rette for å legge inn tiltak mot plast i Vann-Nett KTM99; MT121 Tiltak mot
plastforsøpling og MT123 Tiltak mot mikroplast. Begge tiltakene er knyttet til påvirkningen
"Forsøpling eller ulovlig søppeltipper". Tiltakene legges inn både som forbedrende tiltak og
forebyggende (beskyttende) tiltak.
Det er forholdsvis mye plast og annen søppel langs vassdragene i vannregionen. Mengden
plast og annet søppel har ofte en sammenheng med områder hvor befolkningstettheten er stor
eller hvor det er intensiv landbruksaktivitet. Ofte er det slik at mengde plast øker og hoper seg
opp nedover i vassdragene.
Langs kysten av Rogaland er det mye plastforurensning, som driver inn med havet. Det er
gjennom friluftsråd og «Hold Norge Rent» årlige og jevnlige ryddeaksjoner, men dette er ikke
en del av vannforvaltningsarbeidet.
Det er likevel verdt å nevne kartleggingsprosjektet av innlandsforsøpling utført av Hold Norge
Rent i 2019. Funnene ble publisert i juli 202014. Med utgangspunkt i de identifiserte
utfordringene ble det åpnet for en utvidelse av områdene som videreføres i prosjektet, og to
vassdrag i Rogaland har nå blitt inkludert: Figgjovassdraget og Sokndalselva.
Kartleggingsprosjektet vil bli utført på to områder i hvert vassdrag; ett avsidesliggende og ett
ved hovedfartsåren til vassdraget, gjerne tilgjengelig med motorisert ferdsel. På disse
punktene vil det plukkes søppel i en 100 meter linje, hvor mengder og typer avfall kartlegges.
Rogaland fylkeskommune samarbeider med de andre fylkene på Vestlandet, gjennom
Vestlandsrådet, om et prosjekt hvor man jobber for å redusere plast og annen forsøpling langs
kysten.
Videre arbeid med plast i vannforvaltningsarbeidet
Vi har i dag ikke kvalitetselementer knytta til plast. Det er altså ikke egne måter å måle plast
på i dag. Det vil ta tid å avgjøre om og på hvilken måte plast skal tas inn i arbeidet med
vanndirektivet.
Miljødirektoratet vil utarbeide anbefalinger om hvilke kvalitetselement tiltakene mot plast skal
knyttes til. Tiltakene mot plast og hvordan disse registreres i Vann-Nett vil endres/oppdateres
i tråd med økt kunnskap og i samarbeid med relevante sektorer.
Les en beskrivelse av hvordan plast kan håndteres i vannforvaltningsplanene på:
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/plast-i-vannforvaltningen/
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Hold Norge Rent, 2020, Rapport - Forsøpling av vassdrag og innsjøer i Norge.
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Sjøørretprosjektet i Rogaland
Prosjektet startet i desember 2018 og er et pågående arbeid med å kartlegge og utføre diverse
restaurering i potensielle sjøørretvassdrag i Rogaland. Hovedfokuset for prosjektet er å
prioritere de små bekkene og mindre vassdragene, få opp kunnskapen om sjøørretbekker og
snu den negative utviklingen for sjøørreten i fylket.
Prosjektet er et samarbeid mellom Norges jeger og fiskerforbunds fylkeslag, samt lokallag,
Statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunene. Dette arbeidet vil fortsette i planperioden
2022-2027.
Tiltakene innebærer blant annet grusutlegging, reetablering av kantvegetasjon, fjerne søppel,
åpne gjengrodde bekker og fjerning av vandringshindre hvor dette er mulig. Tiltakene baserer
seg på en del dugnad og frivillighet.

Hovedutfordringer – hvordan har vi jobbet og prioritert?
Hovedutfordringene, det vil si de påvirkningene som er registrert flest ganger og med størst
påvirkningsgrad, i vannforekomstene i vannregionen, er beskrevet i kapittel 3.1.2. I tillegg er
de mer detaljert beskrevet i dokumentet «Sammen for vannet – Hovedutfordringer til Regional
plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022-2027», som er å finne her.
I Rogaland vannregion er hovedutfordringene sur nedbør, jordbruk, vannkraft, avløp, urban
utvikling, industri, fiskeri og akvakultur og transport. Hovedutfordringene har vært grunnlag for
hvilke møter som er gjennomført i planarbeidet. Møtene har vært viktige for å diskutere
påvirkningene og hvilke tiltak som er nødvendige for å nå miljømålene. Miljømål og evt. unntak
fra miljømålet har også vært diskutert. Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget, dialogen med
sektormyndigheter og andre, og innholdet i Vann-Nett er viktige grunnlag for planarbeidet og
utarbeidelsen av forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Det er gjort enkelte prioriteringer
mellom de forskjellige hovedutfordringene, vist som tiltaksområder, beskrevet i kapittel 3.1.3.2.
Utover dette er hver enkelt sektor ansvarlig for å gjennomføre tiltak innen sine
ansvarsområder, og prioriteringer må i hovedsak gjøres innenfor sektoren.
Sektormyndighetene har hatt ansvar for å legge inn foreslåtte tiltak i Vann-Nett. Det skal legges
inn forbedrende tiltak på alle påvirkninger som har middels eller større grad av påvirkning.
Deretter må tiltakene prioriteres i tid dersom det ikke er kapasitet, ressurser eller kunnskap til
å gjennomføre alle nødvendige tiltak i gjeldende planperiode. Sektormyndighetene har
dessverre ikke lagt inn tiltak på alle påvirkningene av middels eller større grad som er registrert
i Vann-Nett, og forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet inneholder derfor ikke tilstrekkelig
med tiltak for å nå alle miljømålene.

Medvirkning og deltakelse
Det er gjennomført møter i løpet av planarbeidet, både på vannregionnivå og lokalt nivå.
Møtene har vært viktige for å få en felles oppfatning av påvirkninger på vannforekomstene og
dialog om nødvendige tiltak for å nå miljømålene. Dette har vært en forutsetning for å få best
mulig enighet i planarbeidet, og det har vært nødvendig for å oppdatere Vann-Nett.
Se vedlegg 6 for oversikt over møter og deltagere for medvirkning av planarbeidet i Rogaland
vannregion, samt offentlige hørings- og informasjonstiltak.
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3 Vedlegg: Dette vil planen bety for miljø og
samfunn (konsekvensutredning)
I denne konsekvensutredningen beskrives konsekvenser av regional vannforvaltningsplan
med tiltaksprogram på et overordnet nivå, for ulike sektorer og påvirkningstyper. I hovedsak
legges miljømålene til grunn for vurderingene. Miljømålene er understøttet av tiltakene i
tiltaksprogrammet, men her er det en viss avstand eller «gap».
I en del tilfeller er miljømålene mer ambisiøse enn det tiltakene skulle tilsi, og antakelig burde
unntak etter § 9 og § 10 i vannforskriften blitt brukt i større omfang. I praksis er derfor
vurderingene gjort ut ifra miljømålene og tiltakene i tiltaksprogrammet. Konsekvensutredningen har størst fokus på konsekvenser for vannmiljø, men i tilfeller der det er mulig/
hensiktsmessig/relevant, er også konsekvenser for andre temaer beskrevet.
Innhold i konsekvensvurderingen
3.1
Vannforvaltningsplanens formål og innhold, og sammenheng med andre planer
3.2
Dagens miljøtilstand og forventet utvikling dersom forvaltningsplanen ikke gjennomføres
3.3
Vannregionens hovedutfordringer og påvirkninger
3.4
Eksisterende miljøproblemer av betydning for vannforvaltningsplanen, og særlig i
beskyttede områder
3.5
Miljømål for vannforekomstene
3.6
Konsekvensutredningens alternativer og gjennomføring
3.7
Vannforvaltningsplanens virkninger på miljø og samfunn
3.8
Tiltak for å unngå negativ miljøeffekt av vannforvaltningsplanen
3.9
Planlagt overvåking av vannforvaltningsplanens virkninger
3.10 Vannforvaltningsplanens betydning for sektorer med vesentlige påvirkninger på
vannmiljøet
3.11 Sammendrag av konsekvensutredningen

Vannforvaltningsplanens formål og innhold, og sammenhengen
med andre planer
Vannforvaltningsplanen er i henhold til vannforskriften og plan- og bygningsloven, og skal gi
en enkel og oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og
vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv. Planen skal bidra til å koordinere og
samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og
fylkesgrenser.
Formålet er å beskytte vannmiljøet mot forringelse, og å forbedre og gjenopprette
miljøtilstanden der tilstanden ikke er god nok. Dette oppnås ved å sette felles miljømål som
alle sektorer er forpliktet til å jobbe for å nå. Planen gir en beskrivelse av hvordan det står til
med vannet vårt, hvilke miljømål som skal nås og hvilke tiltak som må til for å nå målene.
Vannforvaltningsplanen er spesielt relevant for, og må blant annet innarbeides i planer som
omhandler de større påvirkningene på vannet, slik som planer for arealbruk, landbruk
transport, næringsutvikling, energiproduksjon, utvinning av råstoffer og massehåndtering. I
tillegg vil planer som direkte omhandler vann naturlig nok være relevante, slik som
forvaltningsplaner for natur, havbruk, samt klimaendringer.
En mer detaljert beskrivelser på punkt a) er å finne i Vannforvaltningsplanens kapitel 1.1.
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Dagens miljøtilstand og forventet utvikling dersom planen ikke
gjennomføres
Per den 18.11.2020 er vannet i Rogaland vannregion hovedsakelig fordelt mellom god (ca.
50%) og moderat (ca. 33%) miljøtilstand. De gjenværende prosentene er fordelt mellom de
gjenværende tilstandsklassene, Svært god (ca. 7%), Dårlig (ca. 5%), Svært dårlig (ca. 1%) og
Udefinert (3%).
Noen av de store utviklingstrekkene vi står ovenfor som vil påvirke vannet negativt i tiden
fremover, er klimaendringer, befolkningsvekst, økt urbanisering, energiproduksjon og
matproduksjon. Gitt at tiltakene for å kompensere for de negative påvirkningene, samt de
miljøforbedrende tiltakene som er beskrevet i tiltaksprogrammet til forvaltningsplanen ikke
utføres, vil andelen vannforekomster i moderat og dårlig tilstand også øke, mens andelen i god
tilstand vil synke tilsvarende. Miljømålene i vannforskriften vil dermed heller ikke nås.
En mer detaljert beskrivelser på dagens miljøtilstand og utvikling fremover er å finne i
Vannforvaltningsplanen vedlegg 1 og den nasjonale vannkunnskapsbasen, vann-nett.no.
Informasjon om miljøtilstand er basert på kunnskapsgrunnlaget i databasen Vann-nett. Det er
viktig å være bevisst på at det er variasjon i hvor godt kunnskapsgrunnlaget er. Dette er også
en database som er levende og vil endre seg med nye opplysninger.

Vannregionens hovedutfordringer og påvirkninger
Hovedutfordringene, det vil si de påvirkningene som er registrert flest ganger og med størst
påvirkningsgrad, i vannforekomstene i vannregionen, er beskrevet i kapittel 3.1.2. I tillegg er
de mer detaljert beskrevet i dokumentet «Sammen for vannet – Hovedutfordringer til Regional
plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022-2027», som er å finne her.
I Rogaland vannregion er hovedutfordringene sur nedbør, jordbruk, vannkraft, avløp, urban
utvikling, industri, fiskeri og akvakultur og transport.

Eksisterende miljøproblemer av betydning for vannforvaltningsplanen, og særlig i beskyttede områder
De største påvirkningene, og dermed de største eksisterende miljøproblemene i Rogaland
vannregion, er langtransportert forurensning som blant annet gir sur nedbør, barrierer og
hydrologiske endringer grunnet vannkraft, avrenning og kanalisering fra landbruket og
avrenning fra spredt bebyggelse og renseanlegg.
De beskyttede områdene i vannregionen er nasjonale laksefjorder og laksevassdrag,
naturreservat, badevann og drikkevann. For laksefjordene er det spesielt avrenning fra
industri, renseanlegg, spredt bebyggelse og landbruk som er utfordringene. Mens for
laksevassdrag (her vurdert som elver), er det langtransportert forurensning, barrierer fra
vannkraft og avrenning fra landbruk som er hovedproblemet. For badevann, drikkevann og
naturreservat er det hovedsakelig de samme utfordringene som nevnt for vannregionen i
forrige avsnitt.
En mer detaljert beskrivelser på punkt d) er å finne i Vannforvaltningsplanens kapitel 2.1.

Miljømål for vannforekomstene
Miljømålene i vanndirektivet kan oppsummeres som oppnåelse av enten god eller svært god
miljøtilstand for alle vannforekomster i land som har iverksatt direktivet, samt avverge at
allerede gode tilstander ikke blir forringet. Vanndirektivet er innarbeidet i norsk lov gjennom
vannforskriften. Vannforvaltningsplanen med tilhørende dokumenter er utarbeidet etter
vannforskriften, og baserer seg direkte på miljømålene og kravene som er stilt der. Det vil si
at tiltakene som er planlagt i vannarbeidet har som hensikt å tilfredsstille miljømålene i
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vanndirektivet. Sektormyndighetene er ansvarlige for å gjennomføre tiltak for at miljømålene
nås.
En mer detaljert beskrivelser på punkt e) er å finne i Vannforvaltningsplanens kapitel 2.2.

Konsekvensutredningens alternativer og gjennomføring
I Forskrift om konsekvensutredninger § 19 framgår det at en konsekvensutredning skal
redegjøre for alternativer, og at sammenligning av virkningene for miljø og samfunn av de ulike
alternativene skal fremgå. Tre alternativer har blitt vurdert i denne konsekvens-utredningen:
Alternativ 0 («business as usual»)
Dagens miljøtilstand og forventet videre utvikling dersom det ikke gjennomføres nye tiltak eller
miljøforbedringer ut over dagens nivå. Vanlig forvaltnings-praksis videreføres og tiltak fastsatt
i andre planer (f.eks. nasjonal plan for opprydding i forurenset sediment) gjennomføres.
Forventet effekt av pågående negative trender og klimaendringer fram mot 2027 må vurderes
inn.
Alternativ 1 (maksimum)
Oppfylle alle vannforskriftens miljømål i 2027 (god økologisk tilstand eller godt økologisk
potensial for SMVF’er), uten budsjett- eller kapasitetsmessige begrensninger, og uten bruk av
unntak etter vannforskriftens § 9 (utsatt frist) og § 10 (mindre strenge miljømål). Dette passer
godt inn med vannforskriftens framgangsmåte, der man først skal foreslå alle nødvendige tiltak
for å tette gapet mellom dagens tilstand og miljømålet, før vurdering av bruk av unntak.
Alternativ 2 (realistisk)
Unntak (§9 og § 10) brukes der tiltak ikke kan gjennomføres innen fristen av tekniske årsaker,
fordi de er uforholdsmessig kostnadskrevende, eller når det er slike naturforhold at forbedring
innen fristen ikke er mulig. Alternativet omfatter altså kun prioriterte, gjennomførbare og
kostnadseffektive tiltak for perioden 2022-2027.
Formålet med konsekvensutredningen er å vurdere virkningene av vannforvaltningsplanen
dersom den gjennomføres sammenlignet med at den ikke gjennomføres. De tre alternativene
vil ha ulike konsekvenser for hvilke virkemidler og tiltak det er behov for. Dette har igjen
konsekvenser for sektorene som har ansvar for å gjennomføre tiltak. Både miljømålene og
foreslåtte tiltak i tiltaksprogrammet er grunnlag for vurderingene. Vannforvaltningsplanen og
tiltaksprogrammet følger i stor grad alternativ 2.
Gjennomføring av konsekvensutredningen og utfordringer
Sektormyndighetene har hatt direkte tilgang til konsekvensutredningen og tiltaks-programmet
på en digital plattform, og har bidratt med kortfattede beskrivelser/vurderinger for tema(er)
innen eget ansvarsområde(r) i kapittel 3.10 i dette vedlegget. Utfordringer med denne
metodikken har vist seg å være en noen ulik tolkning av de forskjellige alternativene, og til tider
fokus på hvilke tiltaks som er planlagt, i stedet for vurdering av hva de konkrete tiltakene vil
medføre. Dette har blitt tilpasset og forsøkt rettet for i den endelige og sammensydde teksten,
hvor vannregionmyndigheten har bidratt med egne vurderinger.
Vurderingene er gjort på overordnet vannregionnivå og har ikke utløst nye utredninger.

Vannforvaltningsplanens virkninger på miljø og samfunn
Naturmangfold, fauna og flora
Intensjonen til vannforvaltningsplanen er å oppnå god økologisk tilstand for vannmiljøet i
regionen. Tiltakene for å beskytte og forbedre vannmiljøet vil ha positive virkning på
naturmangfoldet. Planen vurderes dermed til å føre til en forbedring av naturmangfold, fauna
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og flora vannforekomster som har redusert tilstand i dag, samt motverge forringelse av allerede
gode tilstander.

Jord, luft, vann og klima
Tilsvarende for punkt 1, vurderes målene og tiltakene i forvaltningsplanen til å forbedre
tilstanden til vannet i regionen.
For jord, luft og klima kan det derimot være en mulig interessekonflikt, da tiltak for vannmiljøet
kan resultere i minstevannføring i utvalgte regulerte vassdrag. Dette kan i verste tilfelle
redusere produksjonen av fornybar kraft og bidraget til å redusere klimagassutslipp. Den
mulige konflikten må kontrolleres nærmere som en del av revisjonsarbeidet for konsesjoner.

Nasjonale og internasjonale miljømål
Vannforvaltningsplanen er utarbeidet iht. de internasjonale miljømålene i vanndirektivet, og
relevante nasjonale miljømål. Planen vurderes dermed å ikke gå ut over eller være i strid med
nasjonale og internasjonale miljømål.

Økosystemtjenester
Økosystemtjenester beskriver alle de goder og tjenester vi får fra naturen. Målene og tiltakene
i planen vurderes å være til nytte for økosystemtjenester relatert til vannet i regionen. Dette
kan beskrives som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økt fiskeproduksjon og naturlig reproduksjon
Bedre fritids- og yrkesfiske
Økt økonomisk inntjening for grunneiere og fisketurisme
Ivaretakelse av viktige kulturhistoriske verdier
Økt verdi av naturopplevelser og rekreasjon
Flomdemping i flere områder
Erosjonskontroll
Ressursvern av matjord
Forbedret pollinering til matproduksjon
Bedre lokalt klima
Økt karbonbinding
Lavere konsentrasjoner av fremmede stoffer og miljøgifter
Redusert omfang av kostholdsråd (for tungmetaller i fisk e.l.)
Bedre bade-, drikke- og jordvanningskvalitet
Redusert rensebehov og lavere kostnad for drikkevann
Smitteforebyggende med redusert avrenning og oppblomstring av bakterier

Befolkning og folkehelse
Målene og tiltakene i planen vurderes å være til nytte for befolkningen og folkehelsen, basert
på flere av økosystemtjenestene beskrevet i punktet over.

Følgen av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning og flom
Generelt sett vurderes vannforvaltningsplanen til å bidra til bedre klimatilpasning, med blant
annet økt erosjonskontroll og flomdemping fra vassdragsrestaurering og habitatforbedrende
tiltak. Samtidig kan restriksjoner knyttet til regulering av vannføring medføre en redusert
mulighet for flomdemping i regulerte vassdrag.
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Beredskap og ulykkesrisiko
Generelt sett vurderes vannforvaltningsplanen til å bidra til økt flomdemping, blant annet ved
tiltak med vassdragsrestaurering. Samtidig kan restriksjoner knyttet til regulering av vannføring
medføre en redusert mulighet for flomdemping i regulerte vassdrag.
Potensiell negativ effekt på beredskap og ulykkesrisiko ved redusert salting, men dette vil
ivaretas ved planlegging av tiltak.

Kulturminner og landskap
Miljømålene og tiltakene i vannforvaltningsplanen vurderes til å bidra til bevaring av
kulturhistoriske verdier, slik som fiske etter villaks, samt bevaring og restaurering tilbake til
naturlige landskap. Samtidig kan enkelte ubrukte demninger og sluser vurderes som
kulturminner. I slike tilfeller må eventuell åpning av vandringsveier/ fjerning av hinder gjøres i
samarbeid med fagpersoner innen kulturminner.

Samisk natur- og kulturgrunnlag
Planen vurderes ikke å gå ut over eller være i strid med samisk natur- og kulturgrunnlag.

Materielle verdier
Det nødvendige vannforvaltningsarbeidet vil kreve store ressurser til saksbehandling og
oppfølging, samt investerings- og driftskostnader. Fastsatte miljømål for jordbrukspåvirkede
vannforekomster er ambisiøse, og legger til grunn en rekke tiltak i landbruket for å bl.a.
redusere overflateavrenning fra jordbruket. Dette kan i enkelte tilfeller ha negative
konsekvenser for matproduksjonen. Tilsvarende er det mulig at ambisiøse miljømål for
regulerte vassdrag kan føre til krafttap. Selv om dette i de fleste tilfeller ikke vil være et problem,
da vassdrag med høy samfunnsnyttig verdi slik som vannkraft, svært ofte er kategorisert som
sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Det vil si at miljømålet er knyttet opp til de
miljøforbedrendetiltak som lar seg utføre, uten at det går utover samfunnsnytten til inngrepet
som har ført til at vassdraget ble en SMVF.

Tiltak for å unngå negativ miljøeffekt av vannforvaltningsplanen
Intensjonen til vannforvaltningsplanen er å oppnå god økologisk tilstand for vannmiljøet i
regionen. Planen vurderes dermed til å føre til en forbedring av naturmangfold, fauna og flora
vannforekomster som har redusert tilstand i dag, samt motverge forringelse av allerede gode
tilstander.
Det er ikke identifisert negative miljøeffekter som følge av tiltak i vannforvaltningsplanen
(beskrevet i tiltaksprogrammet). Det er derfor heller ikke foreslått tiltak for å redusere de
negative effektene.

Planlagt overvåking av vannforvaltningsplanens virkninger
Overvåkningen som utføres som en del av vannforvaltningsplanen er delt opp i tre; Basis
overvåkning, tiltaksrettet overvåkning og problemkartlegging. Av disse tre skal den
tiltaksrettede overvåkningen fastslå tilstand i vannforekomster før tiltak startes, for deretter å
kunne vurdere effekten av tiltak som skal utføres.
Det er de overflate- og grunnvannsforekomstene som ikke oppfyller, eller står i fare for ikke å
nå miljømålene innen fristen, som er kandidater for tiltaksrettet overvåking. Overvåkingen
kjennetegnes ved et større antall overvåkingsstasjoner (217 stykk i Rogaland vannregion),
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med hyppig prøvetakingsfrekvens, hvor overvåkingen er konsentrert om det elementet som er
mest følsomt for den identifiserte belastningen.
Tiltaksovervåkingen skal dermed illustrere virkning av, og utvikling etter, vannforvaltningsplanen. En mer detaljert beskrivelser på punkt i) er å finne i kapitel 5 og på vannportalen.

Planens betydning for sektorer med vesentlige påvirkninger på
vannmiljøet
Beskrivelse av hvilken betydning vannforvaltningsplanen (derunder miljømål, prioriteringer og
tiltak), vil ha for sektorer som står bak de mest vesentlige påvirkningene på vannmiljøet, og
som vil måtte følge opp med gjennomføring av de mest omfattende miljøtiltakene, er beskrevet
under.
Kapittelet er en sammenstilling av tekstbidrag fra sektormyndigheter som har gitt
tilbakemelding om hva gjennomføringen av den oppdaterte vannforvaltningsplanen vil bety for
sektoren.
Oversikten under er bygget opp etter strukturen i malen til tiltaksprogram knyttet til de regionale
vann-forvaltningsplanene 2022-2027.
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Vannkraft
Vannføring, Vandrings- og spredningsveier i vassdrag, Fysiske forhold i vannforekomster/vassdrag
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
NVE
Miljøforbedrende tiltak vurderes i forbindelse med
revisjon av konsesjonsvilkår for enkelte vassdrag på
bakgrunn av krav fra allmenne interesser. Tiltaksplaner
i vassdrag følges opp i medhold av konsesjonsvilkår.
Tiltak knyttet til konsesjonsfrie vannkraftanlegg kan
pålegges ved innkalling til konsesjonsbehandling,
vurdert utfra helhetshensyn i vassdrag eller sterke
miljøhensyn.
Miljømål i vassdrag påvirket av vannkraft følges ikke
opp i kommende planperiode.

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

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

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

NVE bruker virkemidlene i vassdragslovgivningen til å
pålegge miljøforbedrende tiltak, og til å fremskaffe
nødvendige tiltakshjemler i konsesjonsvilkårene.
Alle tiltak for å nå GØP eller GØT gjennomføres i
planperioden. Det omfatter både fysiske tiltak og
vannføringstiltak, også der det innebærer store krafttap
å oppnå miljøforbedringer.
Konsesjonærer gjennomfører frivillige tiltak og bidrar til
at miljømål nås. Aksept for økt minstevannføring på
bekostning av kraftproduksjon for å nå miljømål. Bidrag
til overvåking og avbøtende tiltak.

Miljødirektoratet
Pålegg om undersøkelser og tiltak gjennomføres med
utgangspunkt i etablerte verdikriterier for prioritering av
bestander/vassdrag. Disse kriteriene er uavhengige av
fastsatte miljømål etter vannforskriften, og inkluderer
nasjonale laksevassdrag, vassdrag med bestander av
sårbare/truede arter (eks. elvemusling og ål), og
vassdrag med særlig verdifulle bestander av sjøørret,
sjørøye, laks samt langtvandrende bestander (eks.
storørret, harr).
Myndighetsutøvelsen er begrenset av
hjemmelsgrunnlaget i det enkelte vassdrag, det vil si
hvorvidt det foreligger standard naturforvaltningsvilkår i
aktuell konsesjon.

Alle vannkraft-/vassdragsreguleringsanlegg får innført
standard naturforvaltningsvilkår gjennom revisjon,
innkalling (§ 66), omgjøring (§ 28) eller generell
forskrift/lovendring.
Det blir satt av tid og ressurser til å gjennomføre
pålegg om undersøkelser og tiltak i alle vassdrag der
det er behov for det, og hvor miljømålet ikke er
oppnådd. Måloppnåelsen vil ofte være avhengig av at
det samtidig pålegges tilstrekkelig minstevannføring og
evt. restriksjoner i kjøremønster gjennom revisjon av
konsesjonsvilkårene.

I prioriterte vassdrag bruker NVE virkemidlene i
vassdragslovgivningen til å pålegge miljøforbedrende
tiltak, og til å fremskaffe nødvendige tiltakshjemler i
konsesjonsvilkårene.
Tiltak for å nå GØP eller GØT pålegges, så lenge de er
realistiske og ikke går vesentlig utover den
samfunnsnyttige bruken av vassdraget.
Tiltak som innebærer krafttap i vannregionen veies opp
mot hensyn til kraftproduksjon og forsyningssikkerhet, i
tråd med nasjonale føringer for vannkraft.
Frivillige tiltak gjennomføres i utvalgte vassdrag, i tillegg
til tiltak pålagt i konsesjon.
Mdir, Statsforvalteren og NVE prioriterer hvilke vassdrag
som skal følges opp i planperioden ut fra fastsatte
miljømål i vannforvaltningsplanene, sammenholdt med
etablerte verdikriterier (jf. alternativ 0) for prioritering av
bestander/vassdrag.
Vilkårsrevisjoner, innkalling og omgjøring gjennomføres i
tråd med prioriteringene i vannforvaltningsplanene, som
gir miljømyndighetene nødvendige forutsetninger
(hjemler og vannføringsforhold) til å følge opp med
pålegg om aktuelle habitat- og vandringstiltak.
Undersøkelser og tiltak gjennomføres først i alle
vassdrag med svært store/store miljøverdier der det
foreligger standard naturforvaltningsvilkår.
Miljødirektoratet har per 2020 pålegg eller frivillige
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Hjemmelsgrunnlaget vil øke gradvis i takt med
vassdragsmyndighetenes gjennomføring av revisjons-,
innkallings- (§ 66) eller omgjøringssaker (§ 28), på
bakgrunn av krav fra allmenne interesser. Dette
innebærer at det innføres standard
naturforvaltningsvilkår i et begrenset utvalg vassdrag.

avtaler om undersøkelser og tiltak i de fleste av disse
vassdragene (inngår også i alternativ 0). For
planperioden 2022-2027 vil disse følges opp, samt at det
vil bli utarbeidet pålegg i nye vassdrag iht.
prioriteringslista.
Vassdrag med mindre eller moderate miljøverdier (eks.
mindre sjøaure vassdrag med kort anadrom strekning)
blir imidlertid i liten grad fulgt opp i denne planperioden.

Statsforvalteren i Rogaland
Frivillige tiltak blir gjennomført i utvalgte regulerte
vassdrag.

Det kommer ny nasjonal forskrift som gjør at alle
konsesjoner får naturforvaltningsvilkår. Alle anlegg
med vesentlige negative miljøpåvirkninger uten
konsesjon i vannregionen, får konsesjon.

Fiskeundersøkelser gjennomføres i utvalgte magasiner,
og det blir vurdert behov for videre fiskeutsetting eller
habitattiltak.

Restaurering av vassdragsinngrep
Vandrings- og spredningsveier i vassdrag, fysiske forhold i vannforekomster/vassdrag (f.eks. Flomvern. Fysiske inngrep fra vannkraft, transportsektor og landbruk
presenteres i egne avsnitt)
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Statsforvalteren i Rogaland
De fysiske forholde i vassdragene blir ikke fulgt opp
etter gjennomførte kartlegginger. Som følge av dette,
når flere vassdrag ikke målet om god økologisk
tilstand.

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)
Sjøørretprosjektet blir fulgt opp med tiltak. Som følge av
bedrede fysiske forhold i vassdragene, vil også
økologisk tilstand bedres.
Habitatkartleggingene gjennomført i flere anadrome
vassdrag i 1. planperiode, vil følges opp i 2. planperiode
og gi bedret økologisk tilstand.

Kommunene
Regionen vil ikke nå vannmiljømålene, bryter dermed
kravene i vannforskriften og vanndirektivet og kan i
verste fall at bli stilt til retten for ESA.

Kommunene setter krav for innføring av
kantvegetasjon langs alle vassdrag. Vil føre til
kostnadstap for landbruket, og samfunnstap for
redusert matproduksjon.
Setter krav om minstevannføring i regulerte vassdrag.
Vil føre til tap for både kommunene og regulantene.
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Svært kostnads- og tekniskkrevende tiltak blir utsatt til
2033, og anbefalte og prioriterte tiltak utføres etter kostnytte prinsippet.
Det vil ta lengre tid å oppnå miljømålene, landbruket vil i
mindre grad miste landbruksjord,

Legge ut gytegrus i alle vassdrag som har behov for
dette. Har en kostnad, men få andre negative effekter
for samfunnet.
Fjerne alle vandringshinder og bekkelukkinger – kan
føre til tap av landbruksjord, urbane områder, flytte
bygg og veier. Denne kostnaden kan til dels oppveies
mot forebygging av flom og kostnader fra flomskader.
Fullføre alle foreslåtte tiltak (ikke kun anbefalinger og
prioriteringer) i eksisterende og kommende
tiltaksplaner.

Andre vannuttak
Drikkevann, settefiskanlegg, smoltanlegg, landbasert oppdrett, m.fl.
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Miljødirektoratet
Tiltak i vassdrag som er regulert til annet formål enn
vannkraft blir i svært liten grad fulgt opp.

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Alle vassdrag får innført standard
naturforvaltningsvilkår gjennom revisjon, innkalling,
omgjøring eller generell forskrift/lovendring.
Det blir satt av tid og ressurser til å gjennomføre
pålegg om undersøkelser og tiltak i alle vassdrag der
det er behov for det og hvor miljømålet ikke er
oppnådd.

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

Fysisk påvirkning og forurensing fra samferdsel
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

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

Utbedring av gjenstående vandringshindre blir
gjennomført i planperioden.

Utbedring av de fleste gjenstående vandringshindre blir
gjennomført i perioden 2022-2027. De mest kostbare og
kompliserte blir avvist grunnet økonomi eller for teknisk
komplisert løsning. § 9 eller § 10 er ikke tatt i bruk for
denne planperioden, men det kan bli behov for unntak.

Svært begrensete tiltak langs eksisterende veg. Kan
justere kantslått mot vassdrag der sikkerhetskravene
fortsatt blir beholdt.

Det skal ikke etableres nye vandringshindre ved
nyanlegg.
Det blir gjort en gjennomgang av eldre fyllinger i både
sjø og ferskvann. Tiltak for å bedre livsbetingelser i
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Nye anlegg skal unngå etablering av vandringshinder.

Planlegging av nye veganlegg vil kunne forutsette
nærføring og utfylling i vassdrag for å få til enkel
linjeføring for vegen.

Veg og urbane områder
Med økende urbanisering og økt trafikk i tettbygde
områder, vil eksisterende vegnett gi økt forurensning til
nærliggende vassdrag. Det kan bli forsterket av
hyppigere styrtregn og økt nedbør. Kun nye veganlegg
vil få oppsamling av overvann med tilhørende rensing
ut fra en behovsvurdering og krav i vegnormaler.
Utenom tettbygd strøk er infiltrasjon av overvann fra
veg i sideterrenget regnet som naturlig renseprosess.
Tunneler som skal oppgraderes i perioden kan få bygd
renseløsning for vaskevann etter en streng
behovsvurdering.
Påvirkning av salt fra veg vil fortsette. Spesielt sårbare
strekninger kan få noe redusert belastning gjennom
endrede krav i driftskontrakter.

vann og kantsone skal vurderes og gjennomføres for
både langsgående fyllinger og avsnøringer.
Nye anlegg bygges uten nærføring til vassdrag slik at
naturlig elvekant/strandsone med kantvegetasjon
beholdes. Det vil gi andre arealkonflikter som kan
måtte kompenseres.

En mer detaljert og nyansert gjennomgang av sideareal
til veg mot vassdrag enn i 0-alternativet. Det vil gi noe
økt omfang av kantvegetasjon og enkle tiltak for å bedre
leveområder langs fyllinger.
Strengere rammer (både etter vegnormaler og miljøkrav)
reduserer nærføring til vassdrag med tilhørende utfylling,
opp mot 0-alternativet.

Alle betydelige punktutslipp av overvann skal vurderes
for rensetiltak. Lokale renseløsninger for de viktigste
stoffene vil bli utviklet eller vannet vil bli ledet til
robuste resipienter.

Noen utvalgte områder utover dagens strekninger som
har rensetiltak, kan få rensing eller bortledning til mer
robust resipient der det er teknisk og økonomisk mulig
med tiltak.

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

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

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

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

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

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

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

Endrete kontraktsvilkår i vinterdriften kan redusere bruk
av salt.

Dette vil kreve betydelig økte budsjettrammer.

Mye kan gjennomføres ved omfordeling og endret
prioritering av budsjettmidler i virksomheten.

Se kategorien «miljøgifter» og «forurenset sjøbunn».

Se kategorien «miljøgifter» og «forurenset sjøbunn».

For budsjett vil gjeldene praksis videreføres.

Havner og marint
Ingen innspill fra Sektormyndighetene
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Den hyppigst forekommende påvirkningen i havner og
kystfarvann er diffus forurensning fra havneaktivitet,
som medfører forurensede sedimenter. Forurensning
fra havneaktivitet påvirker ofte sammen med mange
ulike kilder som til sammen gir sedimenter forurenset
med mange ulike miljøgifter. Bruken av mange
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miljøgiftige kjemikalier har blitt faset ut, og «business
as usual» innebærer trolig ingen stor økning i
forurensede sedimenter, men heller ingen stor
forbedring av situasjonen. Noe opprydding i forurenset
sjøbunn er prioritert gjennom nasjonal handlingsplan,
men svært mange områder er ikke prioritert for
opprydding. Kommunene fortsetter å gjennomføre
tilsyn med avfallshåndtering i havner.
Jernbane
Ingen innspill fra Sektormyndighetene
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Jernbane er ikke registrert som en vesentlig påvirkning
i vannregionen. Jernbanen krysser imidlertid mange
bekker og elver, og dette kan medføre fysiske
endringer som fiskevandringshindrende kulverter.
Dette kan påvirke sammen med kanalisering og
fysiske inngrep i urbane områder.
Flyplasser
Ingen innspill fra Sektormyndighetene
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Avrenning fra flyplass er registrert som en vesentlig
påvirkning i flere vannforekomster. Dersom avbøtende
tiltak ikke gjennomføres, er det sannsynlig av
miljømålene for disse vannforekomstene ikke vil nås.
Kunnskapen om påvirkninger er mangelfull.

-

-

Gjennomføring av alle foreslåtte tiltak vil ikke medføre
store kostnader eller andre ulemper.

Dersom GØT/GØP skal oppnås bør det trolig
gjennomføres tiltak mot avrenning fra flyplass og
habitattiltak i kanalisert bekk.

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Alle lokaliteter påvirket av sur nedbør kalkes. Krever
behandling og finansiering fra Staten og utførelse av
flere aktører.

Kalking som tiltak opprettholdes, og gjennomføres i
samsvar med plan og midler fra Miljødirektoratet og ny
gjeldende plan for kalking.

Sur nedbør
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Statsforvalteren i Rogaland
Kalking gjennomføres i samsvar med plan og midler
fra Miljødirektoratet. Gjeldende «Plan for kalking av
vassdrag i Noreg 2016–2021» er under rullering, og ny
vil bli gjeldende fra 2022.

Kalking er fortsatt et viktig tiltak for å redusere effektene
av sur nedbør. Uten tiltak er det knyttet usikkerhet til
utviklingen og effektene i mange vannforekomster.

Kalking er fortsatt et viktig tiltak for å redusere
effektene av sur nedbør. Uten tiltak er det knyttet
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usikkerhet til utviklingen og effektene i mange
vannforekomster.

Avløp
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Byer og tettsteder
Kommunene
Kommunene behandler utslippssøknader, samt fører
tilsyn med avløpsanlegg i mindre tettbebyggelser
(forurensningsforskriftens kap. 13). Ettersom
avløpstiltak fungerer etter forurenser betaler prinsippet,
vil det si at det er eier som betaler for investeringer og
drift av private anlegg, mens abonnentene betaler for
tilkobling og årlig avløpsgebyr for kommunale anlegg.

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Kommunen setter av tilstrekkelig ressurser til å
kartlegge og gjennomføre tilsyn av alle kap. 13 anlegg
i regionen.

Det er ikke benyttet mindre strenge miljømål for
påvirkning fra avløp i byer og tettsteder. Noen få
vannforekomster har fått utsatt frist etter § 9. Alt. 2 skiller
seg derfor ikke vesentlig fra alt. 1. Tiltaksprogrammet
gjennomføres som foreslått. Dette innebærer bl.a.
kostnader til fornying av avløpsnett, tiltak på
renseanlegg, og utbygging av kommunalt nett i nye
områder. Dette vil utgjøre store investeringer i
kommunene, og avløpsgebyrene vil måtte økes.

Statsforvalteren fører tilsyn med hvordan kommunene
jobber som forurensningsmyndighet.

Det er usikkerhet knyttet til utslipp av miljøgifter med
avløpsvannet, og påvirkning på vannforekomstenes
kjemiske tilstand – denne usikkerheten er i liten grad
besvart i tiltaksprogrammet.
Statsforvalteren i Rogaland
Rensekravene blir stort sett overholdt for kap. 14
anleggene i Rogaland.

Ingen søker om fritak fra sekundærrensekravet.

Kap. 14 anleggene holder stort sett rensekravene, og
det er økt fokus på rensing av avløp og overvann.

Statsforvalteren fører tilsyn på alle løyver i kap. 14
hvert 3. år.
Teknologi for rensing av miljøgifter er utviklet og tatt i
bruk, både for avløp og overvann.
Spredt bebyggelse og hytter
Kommunene
Jærkommunene har revidert den lokale forskriften for
mindre avløpsanlegg i sist planperiode, og er i gang
med å følge opp med tilsyn.

Kommunen setter av tilstrekkelig ressurser til å
kartlegge og gjennomføre tilsyn av alle kap. 12 og 13
anlegg i regionen.

Kommunene behandler og reviderer utslippstillatelser,
og er i gang med å føre samt fører tilsyn for alle anlegg
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Kommunene utarbeider en felles oversikt over alle
private og kommunale spredte avløp i regionen, som
følges opp videre med tilsyn. Dette vil kreve mye
ressurser og tid fra kommunene, derfor må de prioritere
oppdatering av utslippstillatelser der renseanlegg ikke
oppfyller rensekravene.

under kap. 12 i forurensingsforskriften. Ettersom
avløpstiltak fungerer etter forurenser betaler prinsippet,
vil det si at det er eier som betaler for investeringer og
drift av private anlegg, mens abonnentene betaler for
tilkobling og årlig avløpsgebyr for kommunale anlegg.
Statsforvalteren fører tilsyn med hvordan kommunene
jobber som forurensningsmyndighet.

Landbruk
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Næringssalter og jorderosjon
Statsforvalteren i Rogaland
Vi tolker alternativ 1 som gjennomføring av alt som må
til for å nå miljømål for alle vannforekomster.

Alternativ 2 tolker vi som gjennomføring av det som
ligger i Vann-Nett.

En del av tiltakene foreslått i Vann-Nett mangler
kronebeløp for kostnader. Både det offentlige og den
enkelte gårdbruker vil ha utgifter som ikke kommer fram
av Vann-Nett dersom alle tiltakene foreslått skal
gjennomføres.

Vannforekomster vil fortsatt påvirkes negativt gjennom
punktutslipp og diffus avrenning. Det tar imidlertid tid
før vi ser effekten av mange av tiltakene gjennomført
innen landbruket, og effekten av tiltak og bevisstgjøring
gjennomført de siste åra ville etter hvert vist igjen i
vannkvaliteten en del steder.

Grunnleggende og supplerende tiltak gjennomføres på
alt jordbruksareal.
Alle punktutslipp stoppes.
Dette vil bety at svært mange, og kostbare tiltak, må
iverksettes. Dersom all diffus avrenning fra landbruket
skall stoppes vil dette føre til store kostnader både for
den enkelte gårdbruker, men også for samfunnet
gjennom redusert matproduksjon og lavere
selvforsyningsgrad. Økte krav til spredeareal vil særlig
ha store konsekvenser, særlig på Jæren. Dette er et
tiltak som krever en egen, omfattende
konsekvensutredning dersom det vurderes
gjennomført.
Dersom avrenning av næringsstoffer til vassdraga på
Jæren ble stoppet helt, ville vi trolig uansett ikke nådd
miljømåla i alle vannforekomster i løpet av de neste
årene, etter som det mange steder er store reserver av
fosfor i bunnsedimentene.
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Det offentlige vil ha økte utgifter til økte tilskudd, støtte til
enkelttiltak som å redusere punktutslipp og støtte til
frivillige/supplerende tiltak.
Tiltak som hindrer punktutslipp er ofte enklere å
gjennomføre og bør prioriteres.

Kommunene
Kommunene sammen med prosjektgruppa frivillige
tiltak i landbruket, stimulerer grunneiere til å
gjennomføre supplerende og grunnleggende miljøtiltak
på dagens nivå, ved å gi støtte gjennom
tilskuddsordninger som RMP og SMIL.
Jær-kommunene har utarbeidet en lokal forskrift for å
begrense spredning av husdyrgjødsel, vil redusere
avrenning fra jordbruksområder etter 1. september.
Tiltaket kan føre til et større behov for flere og større
gjødsellager fremover.

Kommunene sammen med prosjektgruppa frivillige
tiltak i landbruket, stimulerer grunneiere til å
gjennomføre alle nødvendige og foreslåtte
supplerende tiltak i vassdrag med jordbrukspåvirkning.
Flere grunneiere oppmuntres til å utvide
gjødselkapasiteten ved hjelp av tilskuddsordninger.
Kommunene fører mer kontroll av gjødselplan og
plantevernjournal relatert til produksjonsmidler. I tillegg
fører kommunene tilsyn etter gjødselvareforskriften.

Kommunene sammen med prosjektgruppa frivillige tiltak
i landbruket, stimulerer flere grunneiere til å gjennomføre
supplerende miljøtiltak enn på dagens nivå, som vil føre
til mindre avrenning og erosjon til vassdragene.
Prioriterer områder/grunneiere hvor det er høyest kostnytte effekt av tiltak eller tydelige utfordringer, samt hvor
det er høy lokal interesse til å gjennomføre tiltak som
inkluderer andre hensyn som f.eks. fiskeproduksjon og
vannmiljø.

Kommunene fører kontroll av gjødselplan og
plantevernjournal relatert til produksjonsmidler. I tillegg
fører kommunene tilsyn etter gjødselvareforskriften.
Tiltakene sørger for mindre forurensning, samt bedre
oppfølging av gårdbrukerne, men krever mer ressurser
fra kommunen.
Plantevernmidler
Ingen innspill fra Sektormyndighetene
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Rester av plantevernmidler anses ikke for å være et
stort problem for vannmiljøet i Rogaland. Det kan være
lokal påvirkning der det er mye grønnsaksdyrking, evt.
også korndyrking.

Siden plantevernmidler ikke ansees som et vesentlig
problem for den økologiske tilstanden i
vannforekomstene, vil alt. 1 være det samme som alt.
0.

Siden plantevernmidler ikke ansees som et vesentlig
problem for den økologiske tilstanden i
vannforekomstene, vil alt. 2 være det samme som alt. 0.

Restaurering i jordbruksvassdrag
Kommunene
Kommunene sammen med prosjektgruppa frivillige
tiltak i landbruket, stimulerer grunneiere til å
gjennomføre alle nødvendige og foreslåtte
supplerende tiltak i vassdrag med jordbrukspåvirkning.
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Mange vannforekomster i jordbrukslandskapet vil være
sterkt påvirket av fysiske forhold. Manglende kantsoner
mange steder har stor betydning for biologisk mangfold
på land og i vann. Dette effektiviserte

Åpning og/eller restaurering av alle vassdrag i
jordbrukslandskapet: Selve gjennomføringen av
tiltakene vil ha svært store kostander, men det vil også
være kostander for den enkelte gårdbruker gjennom
tapt areal, og for samfunnet gjennom lavere
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Noen få restaureringstiltak iverksettes, der kostnadene
antas å ikke være for høye. Kantsoner etableres langs
en del vassdrag.

jordbrukslandskapet gir mere dyrkbart og lettdrivelig
areal.

Skogbruk
Ingen innspill fra Sektormyndighetene
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Det er ikke registrert påvirkninger fra skogbruk i
vannregion Rogaland (Vann-Nett, 02.10.2020).
Hensyn til vann skal ivaretas gjennom regelverk og
sertifiseringsordning. Klimaendringer kan gi større
problemer med erosjon og kjøreskader ved skogsdrift,
hvilket kan medføre forringelse av miljøtilstand dersom
ikke forebyggende tiltak gjennomføres.

matproduksjon. Etablering av kantsoner langs alle
vassdrag vil ha samme type konsekvenser.
En del landbruksbekker har blitt utpekt som SMVF, og
måloppnåelse avhenger ikke av full restaurering.
Tiltakene vil ha svært positivt effekt for biologisk
mangfold, og mange flere bekker vil bli tilgjengelig for
f.eks. sjøørret.

Driftskostnadene (i form av tapt jordbruksareal) knyttet til
foreslåtte tiltak er ikke kjent, men er trolig betydelige.
Tiltakene vil ha positiv effekt på biologisk mangfold, og
gir mer tilgjengelig areal for f.eks. sjøørret.
Lukkede bekker der det ikke er aktuelt med gjenåpning
får status som SMVF og miljømål GØP eller MSM.

Regelverk og sertifiseringsordning har tilstrekkelige
krav til å hindre forringelse også ved klimaendringer.

Samme som alternativ 0 – det er ikke behov for å sette
unntak i henhold til § 9 eller § 10.

Miljøgifter (blant annet industri og gruver)
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Forurenset grunn
Ingen innspill fra Sektormyndigheter
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Vanlig forvaltnings-praksis videreføres. Det stilles krav
til opprydding i forurenset grunn ved enkelte
terrenginngrep. Det forventes at tilstanden ikke endrer
seg vesentlig i løpet av planperioden.

Forurenset sjøbunn
Miljødirektoratet
Handlingsplanen mot forurenset sjøbunn retter fokus
mot de mest forurensede havne- og fjordområdene i
Norge, og legger dermed overordnede rammer for
tiltak mot forurenset sjøbunn. Handlingsplanen

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Kunnskapen knyttet til sammenhengen mellom
områder med forurenset grunn og påvirkning på
vannforekomster heves. I alle områder der bidraget fra
forurenset grunn til vann er vesentlig, gjennomføres
det oppryddingstiltak. Potensialet for utlekking sees i
sammenheng med klimaendringer og naturhendelser,
og arealbruk og tiltak tilpasses deretter.

I tiltaksprogrammet er det foreslått noen få tiltak mot
påvirkning fra forurenset grunn. I tillegg forventes det at
det utløses krav til tiltak i en del områder der det
planlegges ny utbygging eller andre tiltak. Alternativet er
derfor tilnærmet likt alternativ 0. Det forventes at
tilstanden ikke endrer seg vesentlig i løpet av
planperioden.

Økonomiske begrensninger er hovedgrunnen til
nedprioritering av enkelte områder med forurenset
sjøbunn, da denne type tiltak er store og
kostnadskrevende. Uten økonomiske begrensninger vil

Miljødirektoratets oppgave er bl.a. å være pådriver for å
få gjennomført tiltak i de prioriterte fjordområdene jf.
handlingsplanen for å rydde opp i forurenset sjøbunn.
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prioriterer imidlertid kun en liten andel av
vannforekomstene med forurenset sjøbunn.
I Rogaland er Stavanger havneområde ett av de
prioriterte tiltaksområdene i handlingsplanen. Tiltak for
å bedre tilstanden i delområder der det er påvist
uakseptabel risiko for ytre miljø evt. også helse
planlegges gjennomført.

Statsforvalteren i Rogaland
Et større antall kystområder i vannregionen vil ha
dårlig kjemisk tilstand. Flere områder vil også ha
kostholdsråd, noe som gir redusert kvalitet for fiske og
friluftsliv.

man kunne iverksette tiltak i alle aktuelle fjordområder
med forurenset sjøbunn der dette er teknisk mulig. En
forutsetning er likevel at aktuelle tiltaksområder og evt.
deponiområder er regulert til formålet.
I Rogaland Fylke er det flere fjordområder som per nå
ikke er prioritert for opprydding, men der det er behov
for å undersøke, risikovurdere og sannsynligvis
gjennomføre tiltak for å bedre kjemisk og økologisk
tilstand i sjøbunnen. Når tiltak er gjennomført, vil
utlekking av miljøgifter reduseres vesentlig. Dette vil
kunne bedre kjemisk tilstand i vannforekomstene. Det
vil imidlertid kunne ta noen år før biota reetableres i
tiltaksområdene og god økologisk tilstand oppnås.

Der det gjøres tiltak i sjø, er det i forkant gjennomført
tiltak på land som hindrer ny tilførsel av miljøgifter til
sjø.
Arbeidet vil kreve store ressurser, der både industri og
det offentlige bidrar.

Utfasing/reduksjon av miljøgifter
Ingen innspill fra Sektormyndigheter
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Det er mål om å fase ut de 66 stoffene og
stoffgruppene på listen over prioriterte stoffer. Det er
lavere nivåer av gamle miljøgifter som PCB og DDT i
fisk og skalldyr enn for 20-30 år siden, men stadig nye
miljøgifter kommer til, både ved lokale utslipp og
langtransportert forurensning. Gammel forurensning i
grunn og sjøbunn vil dessuten stadig lekke ut i vann og
biota. Klimaendringer kan føre til økt utlekking som
følge av flom, erosjon, ras og temperaturøkning.
Opprydding i forurenset grunn og sjøbunn vil bidra til å
redusere utslippene. Noen tiltak for opprydding i
forurenset sjøbunn prioriteres i nasjonal handlingsplan.

Maksimums-alternativet for utfasing/reduksjon av
miljøgifter tolkes her som at ingen nye utslipp, verken
lokale eller langtransporterte, skal forringe den
kjemiske tilstanden i vannforekomster, ingen gammel
forurensning skal få lekke ut og mobiliseres i miljøet,
og det gjennomføres opprydding i alle områder med
forurenset sjøbunn og alle områder med forurenset
grunn der det lekkes ut vesentlige menger miljøgifter til
vann. Sistnevnte vil bli svært kostbart, og store
mengder forurenset masse vil måtte bort-transporteres
til deponi. Dette gir økte klimagassutslipp og stort
behov for areal til lagring av forurensede masser.
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Slike oppryddingstiltak er svært kostnadskrevende, og
blir av den grunn gjennomført i løpet av noen år.
Dette kan innebærer behov for utsatt frist for å oppnå
vannforskriftens miljømål i noen tiltaksområder.
Gjennomføring av tiltak er i tillegg helt avhengig av
statlige og kommunale bevilgninger. Hittil har kommunen
vært positiv til egen medfinansiering.
For noen områder der det er/har vært en kjent
forurenser, kan det være aktuelt for
forurensningsmyndigheten å pålegge opprydding.
Vannforvaltningsplanene er med på å underbygge
behov for opprydding av forurenset sjøbunn også i andre
områder enn det som omfattes av dagens
handlingsplan.
Det er gjennomført tiltak i noen mindre
utbyggingsområder som krever utfylling i sjø, og
kystnære områder knyttet til større
samferdselsprosjekter. Det gjennomføres tiltak i
Stavanger havn.

Det er svært viktig med internasjonalt samarbeid om
forbud og strenge reguleringer. Tiltak for opprydding i
forurenset sjøbunn prioriteres etter kost/nytte, og det
settes sterkt fokus på å identifisere kilder til
forurensning.

Likevel kan det ikke ventes noen vesentlig forbedring
av dagens situasjon.
Industri
Statsforvalteren i Rogaland
Ikke all industri renser sine utslipp i tilstrekkelig grad,
og det skjer uønskede hendelser i et omfang som
påvirker vannforekomstene negativt.

Det gjennomføres kartlegginger av alle aktuelle
vannforekomster. Der det er nødvendig revideres
konsesjoner/utslippstillatelser. Samarbeid om felles
overvåking og tiltak er gjennomført der dette er
nødvendig.

Enkelte virksomheter og bransjer får krav om bedret
rensing, tiltak mot avrenning av forurenset overvann
eller massehåndtering. Det gjennomføres nødvendige
tilsyn, og enkelte virksomheter får revidert sine
utslippstillatelser..

Tiltak for å minimere utslipp iverksettes for alle
bransjer.

Gruvedrift og nedlagte gruver
Ingen innspill fra Sektormyndigheter
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
På grunn av et stort antall gamle gruver og i
mange tilfeller uklar eier av forurensningen, er det
ikke pålagt tiltak for de nedlagte gruvene. Miljømål
for god kjemisk og økologisk tilstand oppnås ikke i
alle vannforekomster.

-

Miljødirektoratet prioriterer de nedlagte gruvene som har
størst negativ påvirkning på miljøet. For Rogaland er
ingen nedlagte gruver prioritert. Mer kunnskap om
mulige tiltak for Titanias gruvedrift kan på sikt føre til
tiltak, reduserte utslipp og dermed redusert påvirkning
på flere vannforekomster (Sandbekkelva,
Laksedalbekken, Helleren og Jøssingfjorden). Det er
likevel ikke realistisk å nå miljømål om god kjemisk eller
økologisk tilstand i kommende planperiode.

Akvakultur
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Næringspåvirkning/organisk belastning
Fiskeridirektoratet
Ifølge veilederen vil dette være å videreføre dagens
påvirkning fra hhv fiskeri og
Akvakultur. Vi forventer at med de tiltakene vi har
iverksatt og som vi har hjemler til dersom tilstanden

Dette er et alternativ med maksimale miljøambisjoner
uten budsjettmessige eller kapasitetsmessige
begrensninger. Ett eksempel kan være å forby all
akvakulturvirksomhet.

Dette er et alternativ som vil være aktuelt i
vannforekomster der tiltak ikke kan
gjennomføres innen fristen av tekniske eller andre
årsaker, eller at særlige naturforhold
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skulle endre seg, vil framtidig påvirkning fra fiskeri og
akvakultur fortsatt være enten ubetydelig eller liten,
avhengig av hvilken vannforekomst man velger. Dette
fordi vårt regelverk har mange virkemidler som er rettet
inn mot å overvåke og forebygge negative effekter før
de oppstår, framfor å iverksette tiltak i ettertid. Jfr.
teksten over og våre tidligere høringsinnspill.

Siden påvirkning fra fiskeri og akvakultur er klassifisert
som liten eller uvesentlig, vurderer vi at den positive
effekten av «maksimumstiltak» knyttet til fiskeri og
havbruk også vil være liten. Det vil imidlertid være
store negative økonomiske og samfunnsmessige
konsekvenser av et slik alternativ.

umuliggjør måloppnåelse.
Tiltak som omfattes av Fiskeridirektoratets sektoransvar
utløser ikke behov for
utsatt frist. Det er heller ikke særlige naturforhold som
hindrer våre tiltak i å bidra til
måloppnåelse i vannforvaltningsarbeidet. Vår vurdering
er at påvirkning fra de
næringene som omfattes av Fiskeridirektoratets
sektoransvar ikke vil være vesentlig
anderles enn for null-alternativet.
Statsforvalterens innspill:
Ønske om økt biomasse i flere akvakulturanlegg gjør at
flere vannforekomster står i en vippeposisjon mot
dårligere økologisk tilstand enn dagens.
Mer landbaserte anlegg, gjør at næringen utvikler bedre
rensesystemer for denne typen anlegg.

Statsforvalteren i Rogaland
Belastningen på vannmiljøet øker grunnet større
anlegg og økt biomasse. Økt næringspåvirkning av
kystvannsforekomster fra akvakultur inn i 2.
planperiode. Det er fare for dårligere økologisk tilstand
for flere vannforekomster etter økt biomasse i
vannregionen.

Ingen anlegg har en plassering og biomasse som fører
til redusert økologisk tilstand eller økt belastning mtp
næringsstoffer. Økologisk tilstand fortsetter å være god
i vannforekomster med akvakultur.
Rensesystemene bedres og blir svært effektive for
landbaserte anlegg.

Ønske om økt biomasse i flere akvakulturanlegg gjør at
flere vannforekomster står i en vippeposisjon mot
dårligere økologisk tilstand enn dagens.
Mer landbaserte anlegg, gjør at næringen utvikler bedre
rensesystemer for denne typen anlegg.

Det blir stadig flere lukka anlegg, som fører til
kontrollerte utslipp med god rensing.
Lakselus
Ingen innspill fra Sektormyndigheter
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Per 01.10.2020 er det registrert 13 vannforekomster
med større enn liten grad av påvirkning fra lakselus.
Mattilsynet driver tilsyn og oppfølging av lusenivået i
akvakulturanlegg. Slik oppfølging kan ha positiv
miljøeffekt i påvirkede vassdrag, men «business as
usual» innebærer at tiltakene ved akvakulturlokaliteter
ikke nødvendigvis styres etter påvirkning på

Dersom miljømålene skal nås i inneværende periode
kan det innebære tiltak som slaktning og tvangsmulkt.
Dette vil gi økonomiske tap for den enkelte bedrift,
men er et vanlig virkemiddel som er i bruk i
forvaltningen. Miljømålene kan sette begrensninger for
fremtidig vekst.
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Det er ikke benyttet unntak (§ 9 eller § 10) knyttet til
påvirkning fra lakselus. Nesten alle foreslåtte tiltak dreier
seg om informasjon og kompetansebygging. Dette vil gi
bedre grunnlag for å prioritere andre typer tiltak. Det er
ikke registrert tiltak i Vann-Nett som vil ha direkte
avbøtende effekt mot påvirkninger fra lakselus. Det er
derfor usikkert om miljømålene vil nås. Miljømålene
kan sette begrensninger for fremtidig vekst.

vassdrag/miljømål. Vekst i næringen kan også føre til
høyere smittepress.
Fiskeridirektoratet
Til vannforvaltningsplanene for perioden 2022-2027 er
det utarbeidet et tverrsektorielt omforent kunnskapsgrunnlag som omfatter påvirkningen fra akvakultur på
villfisk i vassdrag med anadrom fisk. Dette betyr at
påvirkning fra rømt oppdrettsfisk og tiltak ikke tidligere
har vært inkludert i regionale vannforvaltningsplaner.
Overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i
vassdrag og utfiskingstiltak bidrar til at rømt
oppdrettsfisk tas ut og reduserer innblanding av
oppdrettslaks i villaksbestander. Dette er aktiviteter
som er og har vært pågående i lengre tid, og
gjennomføres med bakgrunn i Fiskeridirektoratets
sektoransvar og virkemidler etter akvakulturloven, og
pågår uavhengig av regionale vannforvaltningsplaner.

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

Overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i vassdrag
(MT182) og utfiskingstiltak (MT186) gjennomføres som
foreslått i tiltaksprogrammet, jf. tiltak registrert i VannNett.
Hvilke vassdrag som inngår i overvåkingsprogrammet
vurderes av prosjektgruppe som ledes av
Havforskningsinstituttet. Overvåking av innslag av rømt
oppdrettslaks i vassdrag og utfiskingstiltak bidrar til at
rømt oppdrettsfisk tas ut og reduserer innblanding av
oppdrettslaks i villaksbestander.
Utfiskingstiltak vil ikke være aktuelt å gjennomføre om
overvåkingen viser at det ikke er rømt oppdrettsfisk i
vassdraget

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Fremmede arter
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)

Stillehavsøsters, uønskede fiskearter, krepsepest, Gyrodactylus salaris, vegetasjon, m.fl.
Statsforvalteren i Rogaland
Lite informasjonstiltak når det gjelder fremmede arter i
Stort fokus på informasjonstiltak, gir som resultat at det
vann, og ingen bekjemping for å holde bestander
er mindre spredning av fremmede vannlevende arter.
nede. Vanskelig å fordele ansvar.
Det gjennomføres for enkelte bestander omfattende
utfiskinger og bekjemping. Dette foregår i nært
samarbeid mellom Statsforvalteren, kommunene og
Miljødirektoratet.
Spredningen av gjedde på Jæren stanses. Det skjer
heller ikke spredning av vasspest i vannregionen. Nye
bestander av Stillehavsøsters oppdages raskt med
bruk av ny DNA teknologi, og bestandene holdes på et
lavt nivå med lokale aksjoner.
Omfattende bruk av eDNA/miljøDNA til oppdagelse av
fremmede arter i vassdragene.
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Tiltaksprogrammet legger opp til større fokus på
informasjonstiltak, og dette kan begrense spredning av
fremmede arter. Det gjennomføres utfiskingstiltak mot
enkelte fremmede fiskearter, og det oppfordres til lokale
aksjoner for å holde bestander av Stillehavsøsters på et
lavest mulig nivå.
Økt bruk av eDNA/miljøDNA for tidlig oppdagelse av
fremmede arter i vassdragene og i sjøen.

Fritidsfiske
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Ingen innspill fra Sektormyndigheter
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Ingen vannforekomster i Rogaland vannregion er i
betydelig grad påvirket av fritidsfiske. Det
gjennomføres en del tiltak for å hindre overbeskatning
av fiskebestander – som for eksempel fiskeregler og
overvåkning.

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

-

-

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Arealbegrensninger i nedbørsfeltet til drikkevannskilder
vil kunne redusere forurensning og forringelse av
drikkevannskilden eller tilsigsområde, men kan føre til
restriksjoner/krav som går utover de enkelte bøndenes
drift og bruk (gjelder også allmenheten).

Det er liten grad foreslått nye tiltak i tiltaksprogrammet,
som spesifikt går på beskyttelse av drikkevannskilder. Vi
antar imidlertid at kommunenes gjeldende praksis som
arealplanmyndighet i det store og hele gir god
beskyttelse av drikkevannskilder.

Beskyttelse av drikkevann
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Ingen innspill fra Sektormyndigheter
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Kommunen sørger for at kommuneplanens arealdel
med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser tar
hensyn til og ivaretar nasjonale og regionale mål og
retningslinjer.
Kommunene som arealplanmyndighet sørger for å
ivareta drikkevannsinteressene for å beskytte kildene
mot forurensing eller andre forhold som kan være
aktuelle.
Kommunene benytter hjemlene i
forurensningslovgivningen, og i nødvendig grad
supplerer en forvaltningsbasert oppfølging med
klausulering gjennom avtaler.
Dersom kommunene og andre sektormyndigheter ikke
bruker regelverket aktivt, mangler kapasitet og/eller
system til å fange opp eller drive med tilstrekkelig
ulovlighetsoppfølging (eller ikke anser sak som
vesentlig nok jf. Pbl. §32), kan det redusere
drikkevannskildenes egnethet, eller påføre vannverket
ekstra kostnader til vannrensing. I tillegg kan
forurensning og/eller forringelse ha negative
konsekvenser for vannmiljø og biologisk mangfold.

Tidligere klausuleringsområder
vurderes på nytt i lys av endringer over tid, og
innarbeides i planer etter
plan- og bygningsloven som sørger for bedre
beskyttelse av drikkevannskilder. Kan påvirke
eksisterende virksomheter, grunneiere eller aktivitet
rundt tilsigsområdet/-drikkevannet, samt kreve mer
oppfølging fra sektormyndighetene.
Kommunen driver aktiv ulovlighetsoppfølging.
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Overvann
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Ingen innspill fra Sektormyndigheter
Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Diffus avrenning fra byer og tettsteder gir betydelig
miljøpåvirkning i flere vassdrag og kystvanforekomster.
I arealplanleggingen er det fokus på lokal
overvannsdisponering og tiltak som skal gi infiltrasjon i
grunn. Økt fortetting kan likevel gi større problemer
med bortleding av overvann. Klimaendringer vil gi
hyppigere episoder med intensive nedbør og større
problemer med overvannsflom og overbelastning av
avløpssystem med påfølgende overløp og utslipp av
kloakk.

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Kommunene gjennomfører omfattende tiltak innenfor
overvannsdisponering og fjerning av forurensning fra
overvann. Det er ventet at endringer i
forurensningsloven vil gi kommunene bedre muligheter
å pålegge overvannstiltak. Kommunene tar i bruk den
nye hjemmelen. Statsforvalteren følger opp
industribedrifter/masseuttak o.l. strengt for å sikre at
ikke nedbørshendelser gir massetransport til vassdrag.

Tiltaksprogrammet foreslår noen få tiltak knyttet til
direkte til overvann, men tiltak registrert innenfor andre
sektorer/påvirkningstyper kan også ha en effekt. Det
forventes også at kommunene gjennomfører
overvannstiltak innenfor kommunalteknikk og i plansammenheng. Slik vil negative påvirkninger fra
(forurenset) overvann reduseres mange steder.
Klimaendringer ventes imidlertid å øke erosjon og
forurensning.

Alternativ 1 (maksimum)

Alternativ 2 (realistisk)

Andre påvirkninger
Alternativ 0 (Virksomhet som vanlig)
Kommunene
Plastforsøpling:
Kommunene oppmuntrer privatpersoner, foreninger og
andre aktører til å gjøre tiltak mot plastforsøpling som
for eksempel ved informasjonsformidling gjennom
egne kanaler.

Det settes av tilstrekkelige ressurser til videre
undersøkelser og gjennomføre kostbare innsjøinterne
tiltak på steder hvor det er store reserver av fosfor i
bunnsedimentene.

Kommunene oppfordrer til kraftig reduksjon i forbruk av
engangsplast gjennom klare målsettinger, som vil
kunne redusere spredning av makroplast til naturen. I
tillegg utarbeider flere egne handlingsplaner/strategier
mot plastforsøpling og/eller mikroplast, eller inkluderer
det under eksisterende/nye klima- og miljøplaner.
Tiltakene vil kunne påvirke og kreve endringer hos alle
virksomheter og forbrukere, men vil kunne bidra til å
beskytte miljøet og dyreliv mot forsøpling og
forurensning, samt bidra til gjenbruk/resirkulering.
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Vurdering fra Vannregionmyndigheten
Selv-gjødslende innsjøer:
Innsjøer med fosfor-rikt bunnsediment vil fortsatt være
eutrofe, selv om nye tilførsler reduseres. Begrenset
kunnskapsgrunnlag om denne problematikken.

Selv-gjødslende innsjøer:
Det settes av tilstrekkelige ressurser til videre
undersøkelser og gjennomføre kostbare innsjøinterne
tiltak på steder hvor det er store reserver av fosfor i
bunnsedimentene.

Plastforsøpling:
Vil omtrent tilsvare 0-alterntativet. Tiltaksprogrammet har
noen forslag til tiltak mot marin forsøpling, og arbeidet i
vannområdene kan generelt skape større fokus og
aktivitet for å redusere plastforsøpling.
Selv-gjødslende innsjøer:
Vil tilsvare 0-alternativet

Sammendrag av konsekvensutredningen
I denne konsekvensutredningen beskrives konsekvenser av regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram på et overordnet nivå, for ulike
sektorer og påvirkningstyper. I hovedsak legges miljømålene til grunn for vurderingene. Miljømålene er til dels understøttet av tiltakene i
tiltaksprogrammet, men her er det en viss avstand eller «gap». Det er størst fokus på konsekvenser for vannmiljø, men i tilfeller der det er
mulig/hensiktsmessig/relevant, er også konsekvenser for andre temaer beskrevet. I hovedtrekk kan vi oppsummere:
•
•
•
•
•
•
•

Dersom planen gjennomføres slik miljømålene legger opp til, vil mange vannforekomster oppnå bedre miljøtilstand i løpet av planperioden.
Konsekvensene knyttet til naturmangfold, flora og fauna vil også være positive. Det forventes økt naturmangfold i vann. Ved flere vassdrag
er det foreslått planting av kantvegetasjon, som vil ha en stor positiv effekt for naturmangfold også på land.
Måloppnåelse forutsetter at kommuner og andre sektormyndigheter, samt privatpersoner og frivillige, gjennomfører en rekke
miljøforbedrende tiltak.
Dette vil kreve store ressurser til saksbehandling og oppfølging, samt store investerings- og driftskostnader
Fastsatte miljømål for jordbrukspåvirkede vannforekomster er ambisiøse, og legger til grunn en rekke tiltak i landbruket for å bl.a. redusere
overflateavrenning fra jordbruket. Dette kan ha negative konsekvenser for matproduksjonen.
Miljømålene for vannkraft-påvirkede vassdrag legger opp til at det kan gjennomføres tiltak som reduserer kraftutbyttet kun for Ulla.
Kost/nytte knyttet til dette ble vurdert før forrige planperiode, og er i henhold til de nasjonale føringene for vannkraft.
Restaurering og reetablering av vassdrag og vassdragsnær natur vil forbedre miljøtilstanden i vannforekomster og ha positive
konsekvenser for naturmangfold og økosystemtjenester som f.eks. fordrøyning, infiltrasjon og naturlig flomdemping.

Miljømålene legger til grunn tiltak for å redusere forurensende utslipp, både av næringssalter og miljøgifter. Tiltak innenfor avløp og jordbruk
vil også redusere utslipp av for eksempel tarmbakterier. Vassdragsrestaurerende tiltak kan ha en positiv effekt på rekreasjon, fiskeinteresser
og naturopplevelser. På sikt kan tiltak mot forurenset sediment gi færre kostholds restriksjoner i kystområder. Det forventes positive
konsekvenser på befolkning- og folkehelse.
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4 Vedlegg: Interaktive kart
Det er to kilder til kartinformasjon, Vann-Nett hub, og kart i Vann-Nett.
Vann-Nett Hub er et interarktiv kart med følgende info:
o Avgrensing av vannforekomster
o Overflatevann (kyst, elv, innsjø)
• Vanntyper
• Økologisk tilstand, inkludert tilstand for kvalitetselementene (biologiske, fysiskkjemiske, vannregionspesifikke stoffer og hydromorfologiske element)
• Kjemisk tilstand, inkludert informasjon om hvilke stoffer regionen ikke når
miljømålene for
I Vann-Nett sitt kart finner du:
• Avgrensning av vannforekomster
• Grunnvann (veiledning her) Informasjon om hvilke metoder som er brukt for å
klassifisere
(overvåking,
representativ
overvåking,
modellering
og
påvirkningsanalyse)
• Informasjon om presisjon (veiledning her)
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5 Vedlegg: Nærmere om miljømålene
Oversikt over miljømål og unntak er å finne i denne rapporten i Vann-Nett.
For å få fram rapporten, skal du velge aktuell vannregion. Rapporten kan importeres direkte
til Excel.

Figur 35 viser de fem klassene for miljøtilstand som følger av vannforskriften. For de fleste
vannforekomstene er miljømålet «God tilstand» og dette er miljømålet som skal nås dersom ikke annet
fremgår av den regionale vannforvaltningsplanen og i Vann-Nett. Hvis miljøtilstanden for den enkelte
vannforekomst er moderat eller lavere, er det behov for tiltak for å nå miljømålet om god tilstand.
Samtidig er det viktig å unngå aktivitet som forringer miljøtilstanden der hvor miljømålet «God tilstand»
alt er nådd.

Konkrete beskrivelser av miljøtilstand, fastsatte miljømål og planlagte tiltak for den enkelte
vannforekomst og aktuelle vassdrag er beskrevet i denne regionale vannforvaltningsplanen,
med tilhørende regionalt tiltaksprogram og i Vann-Nett.
Arealendringer og fysiske inngrep i og langs vassdrag kan gi store negative påvirkninger og
forringelse av vannmiljøet.
Vannforekomster hvor det kan være særlig viktig med en restriktiv arealforvaltning er
vassdrag sårbare for inngrep eller forurensning, varig verna vassdrag, beskyttede områder
etter vannforskriften, herunder drikkevann, badevann og nasjonale laksevassdrag og fjorder.
Eksemplene er ikke uttømmende.
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6 Vedlegg: Sammendrag av offentlige
høringer og informasjonstiltak
Ifølge vannforskriften skal de regionale vannforvaltningsplanene inneholde følgende:
•
•

Et sammendrag av offentlige informasjons- og høringstiltak som er truffet, resultatene
av dem og endringer i planen som følge av dem
En oversikt over medvirkningsaktiviteter. Eksempler på dette er: temamøter,
befaringer, konferanser, høringsmøter, folkemøter, møter mellom
vannregionmyndigheter og interessegrupper etc.

Oversikt over medvirkningsaktiviteter
Aktivitet, kort
beskrivelse

Hvilken organisasjon, gruppering
ol. som deltok

05.12.2019

Temamøte
Vannkraft

23.03.2020

Temamøte
Landbruk

07.05.2020

Temamøte
Kulturminner

Vannregionmyndigheten,
Statsforvalteren i Rogaland,
Miljødirektoratet, NVE
Statsforvalteren i Rogaland,
Fylkeskommunen i Rogaland,
Vannområdekoordinatorene
Rogaland fylkeskommune (Kulturarv
avdeling og Regionalplan avdeling),
Stavanger maritime museum

27.05.2020

Temamøte
kystvann og
akvakultur

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet,
Kystverket, Miljødirektoratet,
Statsforvalteren i Rogaland,
Fylkeskommunen i Rogaland,
Vannområdekoordinatorene

13.10.2020

Arbeidsutvalgsmøte

Regionale sektormyndigheter,
vannregionmyndigheten og
vannområdekoordinatorene
Vannområdekoordinatorene,
deltagere fra kommunene i
vannområdet,
regionale sektor myndigheter, ulike
representanter fra lokale
brukerinteresser
Regionale sektormyndigheter,
næringsbedrifter, kommuner,
vannområdekoordinatorene,
interesse- og frivillige
organisasjoner, forskning, politikere,
vannregionmyndigheten
Kommuner,
vannområdekoordinator,
Statsforvalteren

Tidspunkt

Flere møter med
ulike tema i
vannområdene

18.03.2021

Regionalt
høringsmøte

19.03.2021

Høringsmøte
Haugalandet
vannområde
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Kort om resultatet av
aktiviteten og hvordan
resultatet påvirket
videre prosess
Prioriteringer,

Vann-nett aksjoner,
prioriteringer, dialog
Inkl. kulturminner i vannnett, involvering i
søknader for fysiske
inngrep
Stillehavsøsters og
leppefisk i vann-nett,
avgrensing tiltak for
forurenset sjøbunn,
synliggjøre
søppelplukkingstiltak,
relevans av nasjonale
tiltaksplaner for
fremmed arter, spre info
om tilstand til kystvann,
Tiltak, overvåkning, §
12, utfordringer
Prioriteringer for hvert
vannområde, Innspill og
tilpasning til pågående
planrevidering

Info om dokumentene,
problemstillinger,
oppfordre til
høringsinnspill

Se over, men på et
lokalt nivå.

22.03.2021

Høringsmøte
Jæren vannområde

25.03.2021

Høringsmøte
Dalane
vannområde
Høringsmøte
Ryfylke
vannområde
Møte i Regional
referansegruppe
(Teams)

26.03.2021

31.08.2021

Kommuner, politiker,
vannområdekoordinator,
Statsforvalteren, regulant, frivillig
organisasjon, forskning, næring
Kommuner, Statsforvalteren
vannområdekoordinator, frivillig org,
politikere, regulant
Kommuner, interesseorganisasjon,
vannområdekoordinator, regulant,
Statsforvalteren, næring, politikere,
Naturvern- og andre
interesseorganisasjoner,
sjømatnæringen, vannkraftregulanter, sektormyndigheter som
foredragsholdere,
vannområdekoordinatorer,
fylkeskommunen,

Se over.

Se over-

Se over.

Informere om
høringsinnspillene.
Legge frem foreslåtte
endringer. Dialog og
diskusjon.

Informasjon og kunngjøring av høring av regional vannforvaltningsplan
Dato
02.03.2021
02.03.2021
03.03.2021
18.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
25.03.2021
26.03.2021

Hvordan kunngjøring av høring har foregått (oversendelse av brev med
høringsdokumenter, publisering i ulike medier og lignende)
Brev til interessenter og sektormyndigheter
Annonsert på Rogaland fylkeskommunes nettsider
Annonsert på vannportalen.no.
Digitalt høringsmøte på regionalt nivå
Digitalt høringsmøte for Haugalandet vannområde
Digitalt høringsmøte for Jæren vannområde
Digitalt høringsmøte for Dalane vannområde
Digitalt høringsmøte for Ryfylke vannområde

Høringssvar til regional vannforvaltningsplan
Høringsinstans
Regionale statsetater
Statsforvalteren
Kommuner og interkommunale selskap
Interesseorganisasjoner
Bransjer
Privatpersoner
Forskning

Antall
6
2
18
8
4
1

Resultatet av høring av regional vannforvaltningsplan
Det kom totalt inn 39 høringsuttaler. Alle høringsinnspillene ligger tilgjengelig på
vannportalen.no.
Oppsummering av høringsinnspill med beskrivelse av endringer i plan ligger i eget dokument
under møtereferat for VRU den 22.10.2021, på vannportalen.no
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7 Vedlegg: Ansvarlige myndigheter i
vannregionen
Myndighet
ALLE

E-postadresse/kontaktinfo
−

Fylkeskommunen i
Rogaland
Fylkeskommunen i Agder
Fylkeskommunen i
Vestland
Fylkeskommunen i Vestfold
og Telemark
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Vestland
Statsforvalteren i Vestfold
og Telemark

firmapost@rogfk.no

Avinor
Fiskeridirektoratet

avinor.no/kontaktinformasjon-avinor
postmottak@fiskeridir.no

Forsvarsbygg

post@forsvarsbygg.no

Kystverket

post@kystverket.no

postmottak@agderfk.no
post@vlfk.no
post@vtfk.no
sfropost@statsforvalteren.no
sfagpost@statsforvalteren.no
sfvlpost@statsforvalteren.no
sfvtpost@statsforvalteren.no
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Myndighetsoppgave ifm. vann
• Plikt til å bidra med
informasjon, kunnskap og
overvåkingsdata knyttet til eget
fag-/ansvarsområde.
• Gjennomføre tiltak for å nå
miljømålene hvor
miljøtilstanden ikke er god nok
• Oppdatere vann-nett med
planlagte og utførte tiltak, ny
info,
• Vannregionmyndighet for
egent område
• Regional planmyndighet,
ansvar for fylkesvei,
innlandsfisk, fysiske tiltak i
vassdrag, akvakultur, m.fl.
• Oppdatere og følge opp
overvåkningsprogram innen
egen vannregion..
• Økologisk klassifisering av
vannforekomster.
• Sektoransvar for landbruk,
forurensning, naturvern og
beredskap, inkludert klima og
klimatilpasning.
• Fagansvar for tildeling og
rettigheter etter
akvakulturloven, og gir faglig
støtte til fylkeskommunene,
som er tildelingsmyndighet.
• Fører tilsyn med
virksomhetene, og pålegger/
følger opp virksomhetenes
miljøovervåkning (B- og Cundersøkelser).
• Følger opp bruken av
legemidler, avlusingsmidler o.l.
• Har ansvar for å følge opp
rømminger fra oppdrettsanlegg, og kan gi pålegg om
overvåkning og tiltak som
følge av rømt fisk.
Forvaltningsorgan som
tilrettelegger, bygger, forvalter og
avhender eiendom for Forsvaret
• Faglig ansvar for
kystforvaltning og sjøverts
ferdsel.
• Kan sette vilkår i enkeltvedtak
for å unngå/redusere negativ
påvirkning på miljøtilstanden i

Mattilsynet

postmottak@mattilsynet.no

Miljødirektorat

post@miljodir.no

Direktoratet for
mineralforvaltning

Norges energi og
vassdragsdirektorat, NVE

nve@nve.no

Statens vegvesen

Kontakt Statens vegvesen

Stavanger maritime
museum (SMM)

post@museumstavanger.no

Bjerkreim kommune

postmottak@bjerkreim.kommune.no
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kystvannsforekomster (jf.
Havne- og farvannsloven), og
er myndighet for akutt
forurensning (jf.
Forurensningsloven).
• Tilsynsmyndighet for bruk av
plantevernmidler nært vann.
• Kan stille krav overfor
vannverkseier/kommune som
er ansvarlige for
gjennomføring og rapportering
vedrørende hygienisk barriere
hjemlet i drikkevannsforskriften.
• Kan ilegge innsigelse til deler
av en arealplan der planlagt
arealbruk kan komme i konflikt
med beskyttelse av
drikkevann.
• Kontroll av lusenivået i
oppdrettsanlegg. Innebærer
deriblant mulighet for å gi
pålegg om tiltak for å komme
under lusegrensen og bestille
kartlegging av status for
vassdrag med tanke på
lusepåvirkning.
Ansvar for å forvalte norsk natur
og hindre forurensning
Ansvar for å forvalte lov om
erverv og utvinning av mineralske
ressurser (mineralloven) og
Bergverksordningen for Svalbard
Ansvar for å forvalte landets
vann- og energiressurser, sørge
for sikker strømforsyning og å
bedre samfunnets evne til å
håndtere flom- og skredfare
Ansvar for å utvikle gode
veisystemer, der transporten ikke
fører til alvorlig skade på
mennesker eller miljø. Ansvar for
riksveier
Fag- og forvaltningsmyndighet
etter kulturminneloven (kml). Tar
stilling til automatisk freda
kulturminner og verna skipsfunn i
sjø og vassdrag som berøres av
omsøkt tiltak eller plan, i samsvar
med lov om kulturminner, §§ 4, 9
og 14. Alle fysiske tiltak i sjø og
vassdrag skal avklares med
kulturminnemyndigheten iht. kml §
8,9 og 14. SMM kan kreve å
foreta marinarkeologiske
registreringer for å avklare
forholdet til §14 skipsfunn og §4
kulturminner i sjø.

Bokn kommune
Bykle kommune (Agder)
Eigersund kommune
Etne (Vestland)
Gjesdal kommune
Haugesund kommune
Hjelmeland kommune
Hå kommune
Karmøy kommune
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sauda kommune
Sirdal kommune (Agder)
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Strand kommune
Suldal kommune
Sveio kommune (Vestland)
Time kommune
Tysvær kommune
Ullensvang kommune
(Vestland)
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune (Vestfold
og Telemark)

post@bokn.kommune.no
postmottak@bykle.kommune.no
post@eigersund.kommune.no
post@ etne.kommune.no
post@gjesdal.kommune.no
postmottak@haugesund.kommune.no
postmottak@hjelmeland.kommune.no
post@ha.kommune.no
post@karmoy.kommune.no
postmottak@klepp.kommune.no
post@kvitsoy.kommune.no
postmottak@ lund.kommune.no
post@randaberg.kommune.no
postmottak@sandnes.kommune.no
post@sauda.kommune.no
post@sirdal.kommune.no
postmottak@sokndal.kommune.no
epost@sola.kommune.no
postmottak@stavanger.kommune.no
postmottak@strand.kommune.no
postmottak@suldal.kommune.no
postmottak@sveio.kommune.no
post@time.kommune.no
post@tysver.kommune.no
postmottak@ullensvang.kommune.no
post@utsira.kommune.no
postmottak@vindafjord.kommune.no
postmottak@vinje.kommune.no
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Ansvar for avløp, landbruk,
forurensning, drikkevann,
badevann, overvann, avfall,
arealforvaltning, forsøpling,
kommunal vei, m.fl.

8 Vedlegg: Referanser til bakgrunnsdokumenter og dokumentasjon
Konkrete referanser er gitt underveis i dokumentet. Mer generelle referanser og nyttige
dokumenter er derimot gitt her.
Grunnlagsdokumenter til regionalplan og tiltaksprogram for Rogaland vannregion
Oppdaterte og for denne planperioden
• Regionalt tiltaksprogram for Rogaland vannregion (2022-2027)
• Regionalt handlingsprogram for Rogaland vannregion (2022-2027)
• Planprogram for vannregion Rogaland (2019)
• Hovedutfordringer for Rogaland vannregion (2019)
Utgående og for første planperiode
• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021
• Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 - 2021
• Handlingsprogram for Regionalplan for vannforvaltning 2016-2018
• Overvåkingsprogram for Vannregion Rogaland 2016 - 2021
Tiltaksanalyse for Dalane vannområde (2014)
• Tiltaksanalyse for Jæren vannområde (2014)
• Tiltaksanalyse for Haugalandet vannområde (2014)
• Tiltaksanalyse for Ryfylke vannområde (2014)
Aktuelle regionale vannforvaltningsplaner
Oppdatert informasjon om eksisterende planer og planer under rullering og utarbeiding;
• Rogaland fylkeskommune: www.rogfk.no
• Agder fylkeskommune: www.agderfk.no
• Vestfold og Telemark fylkeskommune: www.vtfk.no
• Vestland fylkeskommune: www.vestlandfylke.no
Sentrale nasjonale føringer
• Nye nasjonale føringer for vannforvaltningen:
www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068
• Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging:
www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-ogkommunal-planlegging-20192023/id2645090
Samling av relevante nasjonale føringer/retningslinjer
• Vannportalen.no/regelverk-og-foringer
Nyttige internettsider
Kartdatabaser og info om miljøtilstand
• Vann-Nett Portal: www.Vann-Nett.no
• Vann-Nett Saksbehandler: www.Vann-Nett.no/saksbehandler
• Nasjonal vannmiljødatabase: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no
• Miljøstatus: www.miljostatus.no
• Miljødirektørenes register over beskyttede områder:
www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/norges-verneomrader
• Norske utslipp - miljødirektoratet: www.norskeutslipp.no
• Nasjonale laksevassdrag: http://lakseregisteret.no
• Villaksportalen: www.villaksportalen.no
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For forvaltningen
• Vannportalen - nettsted om vannforvaltningen i Norge: www.vannportalen.no
• Vannportalen Rogaland - nettsted om vannforvaltningen i vannregion Rogaland:
www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland
• Veiviser i kommunal miljøforvaltning: www.miljodirektoratet.no/myndigheter
• Klimatilpasning: www.klimatilpasning.no
• Verneplan for vassdrag: www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag
• Verna vassdrag: miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/vernede-vassdrag
Relevante regionale sektormyndigheter
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: www.dsb.no
• Fiskeridirektoratet: www.fiskeridir.no
• Forsvarsbygg www.forsvarsbygg.no
• Jernbaneverket www.jernbaneverket.no)
• Kystverket: www.kystverket.no
• Mattilsynet: www.mattilsynet.no
• Miljødirektoratet: www.miljodirektoratet.no
• Norges vassdrags og energidirektorat: www.nve.no
• Sjøfartsdirektoratet: www.sjofartsdir.no
• Statens vegvesen: www.vegvesen.no
• Statsforvalteren: www.statsforvalteren.no
• Rogaland fylkeskommune: www.rogfk.no
• Agder fylkeskommune: www.agderfk.no
• Vestfold og Telemark fylkeskommune: www.vtfk.no
• Vestland fylkeskommune: www.vestlandfylke.no
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Kontakt informasjon
Rogaland fylkeskommune
Pb. 130
4001 Stavanger
E-post: firmapost@rogfk.no
Telefon: 51 51 60 00
www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/
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