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EUs vannrammedirektiv er innført i norsk rett gjennom 

vannforskriften (15.12.2006, sist revidert 12.12.2019). 

Forskriften gir rammer for en helhetlig beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannforekomstene. 

Forvaltningen skjer vassdragsvis, på tvers av 

administrative grenser og sektormyndigheter, og skal 

være helhetlig.



Målet med helhetlig 
vannforvaltning:

godt vannmiljø

”sikre 
helhetlig beskyttelse 
og bærekraftig bruk 

av vannforekomstene”

(Vannforskriften § 1: Formål)



Organisering i vannregioner

 Norge er delt inn i vannregioner

 En fylkeskommune er vannregionmyndighet 
(VRM) i hver vannregion

 Vannregionmyndigheten skal samarbeide med 
et vannregionutvalg (VRU)

 VRU består av fylkeskommuner, fylkesmenn, 
kommuner og øvrige sektormyndigheter

 Godkjenne forvaltningsplan og tiltaksprogram

 Hver vannregion har et politisk utvalg, i 
Innlandet og Viken VR sitter Vassområde 
Hallingdal i det politiske utvalget.

 Det er en regional vannforvaltningsplan i hver 
vannregion



Vannområder

 Vannregionene er inndelt i mindre vannområder

 Vannområdene et samarbeid mellom kommuner

 Vannområdeutvalg / styringsgruppe

 Ulik sammensetning i forskjellige vannområder

 VRU i Innlandet og Viken vannregion: 
Kommunene representeres av leder for 
styringsgruppa/vannområdeutvalget.

Innlandet og Viken vannregion

Vannområde Hallingdal



Departementsgruppen

Direktoratsgruppen
og nasjonal referansegruppe (bransje- og 

miljøorganisasjoner)

Vannregion-

myndighet + FM

Vannregionutvalg 
og regional referansegruppe (bransje- og 

miljøorganisasjoner)

Vannområdeutvalg
interkommunale vannområder, lokal medvirkning 

Vannområde-

koordinator

Miljødirektoratet

Klima- og miljø-

departementet

Europeisk gjennomføringESA + Vann-

direktørene



Vannforskriften gjennomfører FNs bærekraftmål 6 og 14

http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/fns-barekraftmal-og-vann/

Sikre bærekraftig vannforvaltning

Gjennomføre en integrert forvaltning 

av vannressurser på alle nivåer

Bevare og bruke hav og marine ressurser 

på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

http://www.vannportalen.no/tema-a-a11/fns-barekraftmal-og-vann/


Regional vannforvaltningsplan, tiltaksprogram 
og handlingsplan, 2016-2021 



Regional vannforvaltningsplan, tiltaksprogram 
og handlingsplan, 2022-2027 (høringsutkast) 





Beskrive

Tilstand

§ vannforskriften

Vannforskriften – system for vannforvaltningen



Beskrive TILSTAND

Ka’ sei 

fesken? Koss 

har du det?

Sammenheng mellom 

påvirkning og effekt
Overvåke på de samme 

indikatorene

Vann-Nett/Vannmiljø



Fastsette

Miljømål

Beskrive

Tilstand

§ vannforskriften



MÅL – miljømål og forvaltningsmål

• Miljømål «god tilstand» er standard 

(tålegrensen)

• Miljømål «svært god» hvis det er svært god 

tilstand

• Strengere miljømål

• Mindre strenge miljømål

• Sterkt fysisk endring (SMVF) = tilpassede mål

• Ivareta flere målsetninger samtidig

Økosystemets tålegrense

Referanse

tilstand

Dårligere

kan det

ikke bli



Fastsette

Miljømål

Beskrive

Tilstand

Lukke gapet med

miljøforbedrende

Tiltak

§ vannforskriften



Beskrive økologisk og kjemisk 

TILSTAND

MILJØMÅL
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Tette gapet – regulering etter sektorregelverket

VIRKEMIDLER

VIRKEMIDLER

VIRKEMIDLER



Tiltakene som må gjennomføres for å nå de felles 

miljømålene skal (i all hovedsak) gjennomføres av den 

enkelte sektormyndighet. Styringsgruppa/VOU er ikke 

et myndighetsorgan, og skal bare koordinere arbeidet 

samt ha en pådriverfunksjon, sammen med 

administrativ gruppe. 

Tiltakene gjennomføres med hjemler i 

sektorlovgivningen, og i medhold av vedtatt «Regional 

plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021», med tilhørende regionalt tiltaksprogram.



For kommunene er det viktig å legge vannforskriftsarbeidet inn i:

• Hovedplaner vann- og avløp

• Rullering av SMIL-midler og veiledning innen jord- og skogbruk

• Klimatilpasningsarbeidet

• Arealplanleggingen

• Reguleringsplaner

• Byggesak

• Utslippstillatelser

• miljø- og naturforvaltningen

• Vassdragsovervåkingen

• beskyttelse av drikkevann

• Badevann

• Friluftsliv

• Folkehelse 

• mm.



Status Vassområde Hallingdal



Status Vassområde Hallingdal



Status Vassområde Hallingdal

18 av 397 oppfyller ikke målsetningen (4,5 %)

Naturlige VF

(Dato 20.01.2021)





Status Vassområde Hallingdal

47 av 67 oppnår ikke målsetningen (70,1%)

SMVF

(Dato 20.01.2021)



Vassområde Hallingdal, økologisk tilstand, 

status per 22.05.2020



Vann-nett innsyn vann-nett.no/portal







Hovedårsakene til lavere enn «god 
økologisk tilstand» i Vassområde 
Hallingdal

Spredt avløp (tilførsel av næringsstoffer)

Landbruk (tilførsel av næringsstoffer)

Vannkraft (manglende minstevannføring, fysiske endringer, endringer i 

vannstand,  temperaturendringer, mm)

Miljøgifter 

Forsuring



Tiltak

Felles avløpskontor

Kartlegging og tilsyn spredt avløp  opprydning

Oppgradering avløpsnett og renseanlegg

Utvidet gjødsellagerkapasitet

Veiledning/informasjonstiltak i jordbruket (og skogbruk)

Minstevannføring

Biotoprestaurerende tiltak



Mer om tiltak

Det er usikkerhet rundt karakterisering og klassifisering for svært mange 

vannforekomster i vannregionen og derfor foreslås betydelig mer kartlegging og 

overvåking før man helt sikkert kan si om foreslåtte tiltak vil være nødvendige 

eller riktige tiltak (Regionalt tiltaksprogram 2021-2027, s. 20).

Den første landsdekkende planperioden har hatt mest fokus på tiltak som ansees 

for å være nødvendig for å forbedre eksisterende vannmiljø der det nå er for 

dårlig etter vannforskriftens minimumskrav. Det blir noe høyere fokus på 

beskyttende tiltak i neste planperiode. Målet med vannforvaltningen er å 

beskytte og om nødvendig forbedre vannmiljøet, slik at kommunen allerede nå 

også må ha økt fokus på beskyttende tiltak i forhold til vannmiljøet.



Oversikt over tiltak i 

vannområdet på temaet 

landbruk og skogbruk. 

(Sendes ut etter møtet)



Overvåkning

• Basisovervåkning – kommunenes 

resipientovervåkning (RA), badevann, 

drikkevann. Hallingdalsovervåkninga.

• Tiltaksorientert overvåkning –

overvåkning/undersøkelser enten med sikte på 

å avkrefte/bekrefte mistanke om tilstand 

dårligere enn «god», problemkartlegging, eller 

for å følge opp at iverksatte tiltak har fungert 

etter hensikten.  



Overvåkning 2020

Mykingsjøen, 9. juni 2020



• Innsjøer: 

Helgesetvatnet – god

Skålsrudvatnet – moderat

Mykingsjøen – moderat

• Elver/bekkefelt: 

Resultater overvåkning i 2020



Overvåkning 2021

• Resterende vannforekomster med moderat tilstand uten data

• Vannforekomster med «usikker risiko pga manglende data»

• SMVF med middels påvirkning fra spredt avløp og/eller landbruk

• Verifisering av klassifisering ++ (Hemsedal)

• Problemkartlegging



Aktuelt

• Høring av regional vannforvaltningsplan 1. februar til 31. mai.

• Skolefond. Søknadsfrist 1. mars.

• Ny nettside: www.aal.kommune.no/vann

• Meld deg på nyhetsbrevet 

http://www.aal.kommune.no/vann


Prosjekt – målrettet veiledning av bønder 
med virksomhet i vannforekomster i 
moderat økologisk tilstand

• Søkt Miljødirektoratet om 248.500,- i støtte.

• 60.000,- i egne midler (kanskje mer om overskudd fra 2020 kan benyttes).

• Dialog med Norsk landbruksrådgivning Østafjells (Aslak Bottnen)



Bakgrunn
• Tiltaksrettet overvåkning i 2020 viste at i de to innsjøene Mykingsjøen og 

Skårsrudvatnet i Nesbyen kommune, og elva Hellinggrovet i Ål kommune, var 

den økologiske tilstanden moderat (begroingsalger, fosfat). 

• Planteplankton god tilstand, men forhøyede fosforverdier førte til at 

innsjøene ble klassifisert som moderat. 872 og 949 m.o.h, er innsjøtype L305 

(fjellsjø, kalkfattig, klar), og har dermed strenge klassegrenser. 

• Ved både Mykingsjøen og Skårsrudvatnet er det stølsbebyggelse, 

landbruksvirksomhet (beite og grasproduksjon) og hyttebebyggelse. 

• Mykingsjøen - alle støler og hytter med innlagt vann knyttet til avløpsnett og 

renseanlegg med utslipp nedstrøms innsjøen. Ledningsnettet er inspisert med 

kamera og vurdert til å være i god tilstand. 



• Ved Skårsrudvatnet er det noe mindre bebyggelse, opprinnelig

lavstandardhytter der en del er blitt oppgradert med tett tank (24 stk) og 

gråvannsutslipp, og seks hytter har infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

Det er utført tilsyn på minirenseanleggene i 2020, og de tette tankene er 

relativt nye, gjennomsnittsalder er 10 år. De tette tankene ligger inne på 

tilsynsplanen for 2021. Det er dermed mulig at noe næringsstofftilførsel kan 

komme fra spredt bebyggelse ved denne lokaliteten, men det er vurdert til at 

denne tilførselen sannsynligvis er beskjeden.

• Elva Hellinggrovet renner gjennom landbruksbebyggelse i Øvre-Ål, deretter 

gjennom boligbebyggelse i Ål før den krysser under rv 7 og renner ut i 

Hallingdalselva ved Hallingdal Feriepark. Det er ingen spredte avløp i 

nedbørsfeltet, og kommunen har hatt en gjennomgang av avløpsnettet i 

området, og ikke funnet avvik.



Prosjektet - overordnet plan

Fase 1:

• Etablering av styringsgruppe

• Infomøter i to kommuner (Ål og Nesbyen)

• Gårdsbesøk m/ befaring -> konkret tiltaksliste (Ca 30 gårdsbruk)

• Rapport

Evt fase 2: større tiltak



Styringsgruppe

• Det nedsettes en styringsgruppe med medlemmer fra landbrukskontorene i de 

to kommunene, bondelag (ev grunneierlag) og vannområdekoordinator. 

• Felles styringsgruppe i stedet for to ulike for de to kommunene, for å kunne 

utveksle erfaringer og kunnskap.

• Timebruk landbrukskontor + vannområdekoordinator - 30 t 

• Godtgjørelse til representanter fra bondelag, grunneierlag for møter på dagtid 

– 3.000,- (hva er vanlig?)

• Konsulent (5 t a 1.625) - 8.125,-



Infomøter

• Det arrangeres to infomøter sammen med kommunene, styringsgruppe, 

grunneierer og brukere av arealet, ett per kommune.

• Temaene på møtene skal være:

• Overvåkningsresultatene og tilbudet om gratis rådgivning

• Tilskuddsmidler til drenering

• SMIL-midler i Nesbyen/Ål kommune

• RMP- midler (regionale miljøvirkemidler)

• Konsulent, inkl forberedelse - 12.500,-

• Timebruk landbrukskontor/ vannområdekoordinator - 15 t



Gårdsbesøk med miljøregistreringer
• Alle bøndene i nedbørsfeltet blir oppfordret til å ta imot et gratis besøk av 

landbruksrådgiveren. Målsetningen for besøket er å gi forslag til enkle tiltak 

tilpasset det enkelte gårdsbruk. I løpet av besøket gjennomføres det en befaring 

sammen med bonden, og en samtale «ved kjøkkenbordet» etterpå.

• Temaene under befaring kan være:

• Grøftetilstand- grøftebehov + orientering

• Lukkingsanlegg, nedløpskummer etc

• Vegetasjonssoner, randsoner, grasdekte vannveier og fangdammer

• Punktutslipp fra husdyrgjødsellager, siloanlegg mv.

• Gjødslingsplan, gjødslingspraksis og dyrkingspraksis

• Vanningsanlegg, bruk av kloakkslam, spredte avløp

• Det vil også bli brukt noe til å orientere om RMP-ordningene. Bonden får en 

oppsummering med oversikt over tiltak mm.

• Kostnad: 8.125,- per gårdsbesøk (forarbeid, besøk og etterarbeid for konsulent)

• Timebruk landbrukskontor/ vannområdekoordinator - 10 t



Antall gardsbruk i de ulike nedbørsfeltene:

- Hellinggrovet: 13 aktive landbruksforetak, enten ved grunneier eller leietaker

- Skårsrudvatnet: 11 aktive landbruksforetak, enten ved grunneier eller leietaker 

- Mykingsjøen:  10 aktive landbruksforetak, enten ved grunneier eller leietaker 

Fire av landbruksforetakene disponerer arealer både ved Skårsrudvatnet og 

Mykingsjøen, så til sammen er det 17 ulike landbruksforetak ved de to 

innsjøene.





Rapport

I etterkant av prosjektet lager konsulent en oppsummering/sluttrapport fra fase 

1. 

• Timebruk konsulent - 25.000,-

• Timebruk landbrukskontor/ vannområdekoordinator - 10 t





Takk for meg

Helgesetvatnet, Flå, 9. juni 2020


