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Figur 0.1 Vannområdet Bardu-Målselv i Midt-Troms. Kilde: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no 
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Forord	  
 

Troms fylke er delt inn i 6 vannområder som alle utarbeider egne tiltaksanalyser. Denne analysen 
skal identifisere og prioritere de lokale tiltakene for alle vannforekomster som er i risiko i 
vannområdet Bardu-Målselv som består av kommunene Bardu og Målselv. 

 
Tiltaksanalysene gir en beskrivelse av utfordringer og mulige påvirkninger som kan føre til 
redusert vannkvalitet. Betydningen av begrepet påvirkning er basert på konsekvensen 
menneskeskapte påvirkninger har, eller kan ha på en vannforekomst, og for livet i eller i 
tilknytning til vannforekomsten.  

 
Vurdering av påvirkningsgrad skal gjøres i forhold til tilgjengelig informasjon, analyse av 
påvirkning og vannforekomsten sin følsomhet. En bruk  av vannet vil ofte bety en påvirkning, og 
det kan derfor være viktig å utforme tiltak slik at bruk ikke medfører redusert miljøtilstand. Hvert 
av områdene skal gå gjennom de aktuelle vannforekomstene som er i fare for ikke å få god 
miljøtilstand innen 2021, disse blir definert som vannforekomster i risiko. Prosessen med 
utarbeiding av tiltaksplaner gir ny kunnskap og økt forståelse, noe som igjen vil være et verktøy 
for god tilrettelegging av næringsutvikling, samt en bedre samordnet forvaltning fremover. 

 
I dag er det generelt et godt vannmiljø i vannområdet Bardu-Målselv, men mye av 
faktagrunnlaget og kunnskap om utvikling av vannmiljøet over tid mangler. O p p a r b e i d i n g  
a v  n y  k u n n s k a p ,  f orebygging av negativ påvirkning og bevaring av g o d  vannkvalitet 
fremover er et felles arbeid som alle må bidra for å få til. 

 
Dette dokumentet er et omforent forslag fra alle de som har ansvar fra alle de ulike 
sektormyndighetene; det som mangler er innspill fra hver enkelt kommune.  

 
For at vi skal komme i mål med å ferdigstille dokumentet må vi be om følgende;  

• Hver enkelt kommune i vannområde til å følge arbeidslisten som ligger med som vedlegg 
slik at det jobbes systematisk og effektivt gjennom alle vannforekomstene som er listet 
opp. 

• Alle høringsinnspill må leveres skriftlig i form av skjema som ligger som vedlegg til 
dokumentet.  

• Om der er vannforekomster som i dag ikke er i risiko men som dere vil be om kartlegging 
på finner dere vannforekomsten ID-nr. på http://www.vann-nett.no 

 
Samlet vil de seks tiltaksplanene danner grunnlaget for at vannregion Troms får på plass et 
o v e r o r d n e t  tiltaksprogram for Troms – som igjen skal danne grunnlaget for en helhetlig 
vannforvaltningsplan for perioden 2015-2021. 

 
 
 
 
Leder av Vannregionutvalget i Tromsfylke 
 
Gunnar Davidsson 
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1 Målsettingen	  og	  arbeidet	  med	  vanndirektivet	  
 
 
En tiltaksanalyse er en vurdering av hvilke tiltak som må gjennomføres for at miljømålene for 
vannforekomstene i vannområdet skal nås. Den tar utgangspunkt i hva som påvirker 
vannmiljøet i vannområdet, og forsøker der det er mulig å måle effekten av denne påvirkningen. 
I tillegg gjøres det en faglig vurdering og rangering av relevante tiltak. 
 
Vannforskriften krever at det settes miljømål for alle vannforekomster. Det generelle miljømålet 
er at det i alle vannforekomster minst skal opprettholdes eller oppnås ”god tilstand” i tråd med 
nærmere angitte kriterier. For enkelte ”sterkt modifiserte vannforekomster” kan ikke det 
generelle målet om god tilstand oppnås uten at det går betydelig ut over samfunnsnytten ved 
inngrepet. Dette kan for eksempel dreie seg om enkelte av vassdragene som er utbygd for 
vannkraftformål.  Andre eksempler er havner, moloer og flommagasiner. I slike tilfeller settes 
målet ”godt potensial” som innebærer at miljømålet er tilpasset inngrepets samfunnsnyttige 
formål. 

 

Figur 1.1 Sammenhengen mellom økologisk tilstand for vannforekomster i risiko- og hvordan man 
setter miljømål. Det er ikke lov å forvalte slik at tilstanden blir dårligere- målsettingen er hele tide å 
forbedre tilstanden. Figuren under viser hvilke miljømål som er satt for arbeidet. Økologisk tilstand 
skal være god eller svært god. Dersom det er sannsynlig at en vannforekomst ikke vil oppnå god 
miljøtilstand innen 2021 skal vannforekomsten settes i ”risiko”. Der det mangler data for 
vannforekomsten, men det foreligger en begrunnet reell mulighet for at tilstanden blir ”dårligere 
enn god”, settes vannforekomsten i ”risiko”, med tilleggsinformasjon i Vann-Nett. 

I tiltaksanalysen er det på et så objektivt grunnlag som mulig utredet og sammenstilt tiltak fra 
de forskjellige sektorene. Det har vært viktig at analysen har så god faglig god kvalitet som 
mulig. Faktagrunnlaget for økologisk tilstand er dog mangelfullt og det er det ønskelig å foreta 
en problemkartlegging for flere av vannforekomstene som kan være i risiko.  

 
Forebyggende tiltak må også vurderes slik at tilstanden ikke forringes selv om miljøtilstanden i 
dag er god eller svært god. I tillegg kan det brukes mindre strenge miljømål i unntakstilfeller der 
det er teknisk umulig eller uforholdsmessig kostbart å nå miljømålene. Mindre strenge miljømål 
er ikke permanente unntak, men skal revideres hvert 6 år i lys av teknisk og økonomisk utvikling. 
Tiltak kan både være av administrativ karakter (beskyttelse,   informasjon, regelverk) og konkrete 
tiltak i vannforekomster. 

 
I tillegg kan mange brukere av vann ha brukermål som ønskes nådd, eksempelvis i forhold til 
rekreasjon, badevann (bakterier) mv. For en del vannforekomster vil det også være ønskelig å 
gjøre mer enn minimumskravet, eksempelvis for å sikre optimale forhold for bestemte arter av 
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spesiell verdi (sjeldne/prioriterte arter, høstbare arter). 
 

De lokale tiltaksanalysene som utarbeides i hvert vannområde skal til slutt skrives sammen til et 
regionalt tiltaksprogram. Dette gjøres av vannregionmyndigheten (VRM) i samarbeid med det 
regionale vannregionutvalget (VRU). I følge vannforskriften § 23 er arbeidet på  å betrakte som 
et bidrag til den regionale forvaltningsplanen.  

 
Arbeidet lokalt vil gi et faglig innspill til arbeidet med det 
regionale tiltaksprogrammet. Med forvaltningsplanen blir det 
nå et større fokus på vannmiljøet i vannområdet vårt. 
Vannforskriften skal gi en mer helhetlig vannforvaltning som 
innebærer en mer tversektoriell og samordnet tilnærming til 
både planlegging og gjennomføring av tiltak. Med 
forvaltningsplanen innføres også en mer konkret målstyring 
av arbeidet. 
 
Dersom det gjennom arbeidet skulle vise seg at det vil være 
umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målet 
om god tilstand eller godt potensial, gir vannforskriften 
anledning til å utsette måloppnåelsen i inntil 12 år. For slike 
unntak gjelder nærmere bestemte vilkår knyttet til teknisk 
umulighet, uforholdsmessige store kostnader, krevende 
naturgitte forhold, og vesentlige samfunnsbehov (se 
tekstboks for mer informasjon om bruken av utsettelse). I helt 
spesielle tilfeller gis det også anledning til å vedta mindre 
strenge miljømål. 

 
Årstallene 2021, 2027 og 2033 er satt som tidspunkt for når 
det forventes å oppnå god miljøtilstand for vann-forekomster 
som er satt i risiko. Første landsdekkende fase med planarbeid 
i vannregionene foregår fra 2010 til 2015. Den første 
gjennomføringsperioden for godkjente forvaltningsplaner for 
alle vannområder i hele landet vil være fra 2016 til utgangen 
av 2021. Den andre landsdekkende fasen for hele landet 
(oppdatering og revisjon av planer) foregår fra 2016 til 2021, 
og første gjennom- føringsperioden for godkjente 
forvaltningsplaner for alle vannområder i hele landet vil være 
fra 2022 til utgangen av 2027. Den andre 
gjennomføringsperioden for forvaltnings-planer er planlagt fra 
2028 til 2033.  

 
All informasjon i denne tiltaksanalysen er gjort ut fra tilgjengelig informasjon og det som er 
registrert i Vann-nett. Det kan være enkelte vannforekomster som ikke er blitt med og / eller 
andre som kunne vært utelatt fra planen. Dette håper vi å få mer informasjon om gjennom denne 
høringsrunden.  

 
En egen tiltakstabell er vedlagt dette dokumentet. Formålet med tiltakstabellen er å sikre en 
enhetlig oppsummering av alle tiltak og vurdering av disse tiltakene i vannområdet. Om der er 
feil eller mangler med disse tabellene be vi om en skriftlig tilbakemelding.

NÅR KAN ET TILTAK 
UTSETTES? 
 
Søknad om tidsutsettelse er
aktuelt dersom tiltakene er
vurdert som lønnsomme for
samfunnet, men der
fordelingsvirkninger, 
tekniske forhold eller 
mangel på virkemidler gjør 
det vanskelig å gjennomføre 
tiltakene innenfor tidsfristen. 
Dette kan være begrunnet 
med at tiltakene vil lede til 
en uakseptabel økning i
vanngebyrene eller
uforholdsmessige store
kommunale investeringer til 
å gjennomføre tiltakene. 
Det kan også være mangel 
på lovhjemmel til å pålegge
gjennomføring av tiltak. Det 
kan også være tiltak som 
ikke får full effekt i 
planperioden eller der 
virkemidler, konsesjoner, 
tillatelser eller lignende ikke 
er tilstrekkelig for å 
gjennomføre tiltakene. 
Bruken av tidsutsettelse er 
omtalt i § 9 i vannforskriften. 
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2 Om	  vannområdet	  Bardu-‐Målselv	  
 
Vannområdet Bardu-Målselv består av kun to innlandskommuner med atypisk kort kyststrekning for 
å være i Nord- Norge.  Området strekker seg fra Salangen, Sørreisa og Lenvik i vest, Balsfjord  og 
Storfjord i nord og Sveige i øst.  
 
Vassdraget grenser til Tornelvas nedbørsfelt på svensk side. På grensa finner vi også Store Rosta 
(Råstojaure) som renner både til Målselva og til Torneelva. Bardu/ Målselvvassdraget, 
Rossfjordvassdraget er begge vassdrag som drenerer til Malangen, Rossfjorden, samt Malangen ut 
til midtfjords Malangen – Kvaløya. Vi finner de største sjøene i de øvre deler av vassdraget – 
Altevatn, Leina, Gævndjajavre, Store og Lille Rosta. De store elvene i vannområdet er Divielva, 
Målselva og Barduelva. Rostaelva og Kirkesdalselva er også betydelige.  
 
Ved Malangen finner vi mindre elver som Rossfjordvassdraget, Aursfjordelva og Sandselva. I de 
indre delene finner vi en rekke fjell på over 1000 meter, og flere som er over 1500 meter høye. Vest 
for Barduelvas øvre deler er det flere mindre isbreer. Fjorder utgjør bare en liten del av 
vannområdet.  
 

 
Figur 2.1  Vannområdet Bardu-Målselv. 

 
Vanntype Antall Størrelse 
Elv og bekkefelt 187 10058,82 Km 
Innsjøer 62 232,77 Km² 
Kyst 8 166,45 Km² 
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Brakkvann 0 0 Km² 
Grunnvann 20 124,21 Km² 
Antall vannforekomster totalt 277  
 
Befolkningen er konsentrert i  o g  r u n d t  S e t e r m o e n ,  B a r d u f o s s  o g  O l s b o r g .  I tillegg er det 
en rekke mindre tettbygde områder innenfor hver kommune som kan variere i størrelse.  
 
Det er gjort fysiske endringer i form av elveforbygginger, spesielt langs Målselva, Barduelva og 
Kirkesdalselva. Her er endringene så store at lange strekninger er påvirket, men vi vet i dag ikke hvor 
mye. Mindre strekninger med forbygginger finnes i Divielva, Rostaelva, Takelva, Sørelva, Mårelva. 
Flere vatn og småvassdrag er karakterisert som mulig påvirket p.ga påvirkning fra jordbruk og/ eller 
bosetning. 
 
I de indre delene er det store områder som er lite berørt av inngrep. Her finnes beiteområder for 
rein og husdyr. Store jordbruksområde finner vi i de store dalene. Det er også betydelig 
med jordbruksaktivitet ved for eksempel Rossfjordvassdraget, langs mindre vassdrag og langs 
Malangen i Balsfjord. Skogbruket er også betydelig i de store dalene. Dette er sannsynligvis av 
økende betydning med økende etterspørsel etter biobrensel. 
 
Innenfor vannområdet finnes også områder med store økologiske kvaliteter. Øverst i 
Dividalen ligger Øvre Dividalen nasjonalpark. I Bardu kommune er det vedtatt en ny 
Nasjonalpark vest for Leina og Altevatn (Rohkunborri). Barduelva er et godt sportsfiskevassdrag. 
Innlandsrøye og innlandsørret er viktige fiskearter i store deler av vassdraget. Vatn som Anjavatn og 
Vuomavatn er viden kjente fiskevatn. Målselva er den største lakseelva i Troms og har status som 
nasjonalt laksevassdrag, med Malangen som tilhørende nasjonal laksefjord. 
 
Fjellområdene i Bardu og Målselv er tradisjonelt viktige friluftslivsområder i Troms. 
Næringslivet i nesten begge kommunene er landbruk, reiseliv og turisme samt mindre foretak. 
Området er preget av mye hav og mange øyer. Dette gjør at også fokus på havmiljøet vil være 
viktig i arbeid med vannforvaltningen i kommunene, i tillegg til fokus på elver og innsjøer. 
 
Det er også relativt mye eksisterende og planlagt vannkraftutbygging i området. Dette gjør at de 
fleste elver som er klassifisert i risiko i denne tiltaksplanen har redusert eller endret vannføring i 
forbindelse med reguleringer.  
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Figur 2.2 Viser lokaliseringen av de større drikkevannsuttakene i vannområdet Bardu-Målselv. 

Det er u n d e r  u t r e d n i n g  e n  r e k k e  nye vannkraft-utbygginger. Dersom utbygging skjer vil 
dette berøre flere elver og innsjøer i vannområdet. Også flere småkraftverk kan bli bygd ut i 
området fremover. Det finnes også noen f å  bekker, elver og innsjøer  med landbrukspåvirkning 
og/ eller annen påvirkning i området. 
 
I arbeidet med registreringer av de viktigste påvirkningene i vannområdet Bardu-Målselv er det 
sett på vannforekomster med de største utfordringer slik vi ser det i dag. Men det vil trolig være 
flere vannforekomster som er i risiko eller med påvirkning som ikke er blitt med i denne fasen. I 
arbeidet videre er det også viktig å bygge opp gode systemer for å unngå   forurensing og 
redusert kvalitet på vannet vårt fremover. 
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Figur 2.3 Viser fordelingen av avløp og industri i vannområdet Bardu-Målselv. 

 
Vannområdet Bardu-Målselv har store lakseførende vassdrag – og Malangen er en nasjonal 
laksefjord. Da det i dag ikke er enighet mellom sektormyndighetene hvordan lus og rømming fra 
oppdrettsfisk skal håndteres i forhold til påvirkning på villfisk er dette ikke behandlet i denne 
tiltaksanalysen men kommunene og interesseforeninger må gjerne komme med innspill om 
problemstillingen 
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Figur 2.4 Verne områder (skravert rødt), verneplan 2013 (skravert blått), lakseførende vassdrag (lille) og 
foreslåtte verneområder (skravert lilla) 

I Troms har landbruket stor betydning for sysselsetting i de kommunene som har landskap som 
egner seg til dette. Som vi ser av figur 3 er det klare geografiske forskjeller på hvilken 
samfunnsmessig betydning landbruket har i de ulike vannområdene. For vannområdet Bardu-
Målselv er det primært Målselv som har stor verdiskaping og dermed størst sannsynlighet for 
utfordringer med vannforvaltning relatert til landbruket.  Imidlertid er kunnskapsgrunnlaget 
mangelfullt og det er vanskelig å foreslå konkrete tiltak før en har dette på plass.  
 

 
Figur 2.5 Viser verdiskapingen i landbruket i Troms.  Landbruket i Troms består primært av 
melkeproduksjon (ku og geit) samt sauehold. Kilde: NILF-notat 2014-4 Verdiskaping og sysselsetting av 
landbruket i Troms 

3 Hvordan	  er	  så	  vannmiljøet	  i	  vannområdet	  Bardu-‐Målselv?	  
 

Bardu-Målselv har stort sett rent vann.  
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I vannområde Bardu-Målselv er det f lere tettsteder. Det er gjort relativt få undersøkelser av 
vannforekomstene og derfor liten kunnskap om tilstanden på overflatevann, grunnvann og 
kystvann i området.  
 
Karakteriseringen a v  v a n n f o r e k o m s t e n e  er gjort ut fra de dataene vi kjenner til i dag er 
illustrert i kapittel 4: 

Mer	  om	  de	  enkelte	  påvirkningsfaktorene	  i	  Bardu-‐Målselv:	  	  

Vannkraftreguleringer	  
De fleste vannforekomstene i  vannom rådet  Bardu -M ålse lv  som er satt i risiko er elver eller 
innsjøer i vannområdet som er regulert eller planlagt regulert i forbindelse med 
drikkevannsuttak eller kraftproduksjon. I tillegg til kraftreguleringer finnes noen elver med 
drikkevannsuttak og havner som a lle h a r  v a n n f o r e k o m s t e r  som defineres i risiko og hvor det 
er foreslått forebyggende tiltak eller problemkartlegging.  
 
I tillegg til de tradisjonelle og store vannkraftutbyggingene er det de seinere år gitt konsesjon 
for bygging av flere småkraftverk. Vannkraftutbygging kan påvirke  miljøverdiene i og langs 
vassdragene gjennom redusert vannmengde, fraføring av vann fra elver og ved regulering av 
innsjøer. Gamle konsesjoner uten krav til miljøbasert vannføring, fyllingsrestriksjoner og 
miljøstandard er også en utfordring for miljøet. Vannkraftutbygging er den påvirkningen som er 
registrert oftest på elver i Troms (Kilde Vann-nett) 
 

Vannkraftutbygging kan påvirke miljøverdiene i og langs vassdragene gjennom 
reduksjon/tørrlegging av elver, regulering/oppdemming av innsjøer, erosjon og utarming av 
reguleringssonen, overføring av fiskearter mellom vassdrag, tap av biologisk mangfold, samt 
endringer i transport av sedimenter, vanntemperatur, begroing med mer. I tillegg påvirkes 
landskapsbildet og friluftsinteressene. Det er flere små og eldre kraftutbygginger i vannområdet 
som b.la omfatter regulering av flere innsjøer. Det kan være utfordringer knyttet til disse 
kraftverksutbyggingene. Det er startet en prosess med revisjon av …..  
 
Innsjøer: Når man regulerer et vassdrag demmer man vanligvis opp noen av vassdragets 
innsjøer for å ha magasinert vann til el-produksjon eller vannforsyning i perioder med liten 
avrenning. Nesten uten unntak resulterer reguleringer i at de berørte innsjøene får redusert 
biologisk produksjon, som igjen resulterer i redusert fiskeproduksjon, eller redusert 
fiskeavkastning som er det de lokale fiskerne observerer.  Det er to hovedårsaker til redusert 
biologisk produksjon: 

1) Redusert næringsstatus. Redusert tilgang på næringssaltet fosfor til plante og algevekst 
skjer grunnet økt oppholdstid på vannet i innsjøen. Ved økt oppholdstid vil mer av fosforet 
ende opp utilgjengelig i bunnsedimentene. 

2) Tørrlegging av strandsonen. Vannstandsvariasjon mellom høyeste (HRV) og laveste (LRV) 
regulerte vannstand gir fysisk tørrlegging av de mest produktive grunnområdene 
(littoralsonen) i innsjøen. Begge disse prosessene resulterer i et mer næringsfattig 
(oligotroft) miljø der biologisk produksjon reduseres. Fiskeproduksjon reduseres som følge 
av dårligere mattilgang, og kvaliteten på fisken vil ofte forringes. Graden av reduksjon i 
biologisk produksjon avhenger av endringer i vannets gjennomsnittlige oppholdstid i 
sommerhalvåret og magasinets reguleringshøyde (og tapperegime). Innsjøens fysiske form 
(andelen grunnområder mm) er også bestemmende for hvor stor effekt reguleringen gir. 
Det meste av nedgangen i fiskeproduksjon er vanligvis forårsaket av at 
vannstandsvariasjonene gir fysisk ødeleggelse av littoralsonen, og fiskeproduksjon er vist å 
bli mer redusert med større reguleringshøyder. 

(a) Elver: Elver og bekker utgjør egne økosystemer med unik 
artssammensetning og biologisk funksjon. For fisk utgjør rennende vann 
leveområde eller gyte -og oppvekstområde. Reguleringer har flere effekter i 
elver, som alle har tap eller reduksjon biologisk produksjon (og biologisk 
mangfold) som fellesnevner: 
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(b) Tørrlegging eller redusert vannføring. For best mulig utnyttelse av den 
potensielle energien i et vannkraftmagasin, tappes vannet forbi nedstrøms 
elv gjennom overføringsrør/tuneller til lavereliggende turbiner. Mange elver 
og bekker ledes også bort fra sitt naturlige elveløp over i 
reguleringsmagasiner (såkalte takrenneprosjekter). Bortføring av vann 
medfører helt eller delvis bortfall av vannføring på nedstrøms 
elvestrekninger. 

(c) Endrede vannførings– og temperaturforhold. Unormal sesong– og 
døgnvariasjon i vannføring i nedstrøms elver oppstår som følge av 
kjøremønster i kraftverkene.  Endrede temperaturforhold som følge av 
sesongmessig høyt vann-slipp og bunntapping av innsjøer forekommer 
mange steder. 

(d) Vandringshinder og turbindød. Elvekraftverk med liten magasinkapasitet 
utgjør potensielle vandringshinder for fisk og kan medføre stor dødelighet 
hos nedvandrende fisk som passerer turbiner. Dette kan utgjøre et 
betydelig problem i anadrome vassdrag. 

 
Store utslipp fra vannkraftreguleringer kan også enkelte steder påvirke både kystvann i forhold 
til overflatestrøm, temperatur og saltholdighet, men dette er ikke diskutert videre i denne 
tiltaksplanen. 
 

Forurensing	  	  
Både ferskvann og sjøvann er noe vi er avhengig av til daglig bruk både som ulike 
næringsmidler, innen matvareproduksjon og industri. Bruk av vannet vil ofte påvirke 
vannkvaliteten til en viss grad. Det er likevel viktige å unngå at påvirkningene ikke overbelaster 
vannforekomsten eller ødelegger kjemisk- eller økologisk kvalitet på vannet. Eksempel på kilder 
til forurensing til vann kan være industri,  forurenset grunn, landbruk, kommunale avløp, havbruk 
og avrenning fra byer og tettsteder. Inndeling i kapitler er i hovedsak gjort i forhold til kilder til 
forurensing, og beskriver problemstillinger knyttet til disse. For landbruk, havbruk, spredte avløp 
og punktkilder vil forurensingen i hovedsak bestå av  økt tilførsel av næringssalter som igjen kan 
føre til negativ påvirkning lokalt og raskere gjengroing av elver og innsjøer (eutrofiering). 

Der er en rekke gamle deponier i vannområdet. Vi har mangelfulle data for hvilken påvirkning disse 
utslippene eventuelt kan ha på vannmiljøet og sedimentene.  Her gjør Fylkesmannen fortløpende  
vurderinger av behov for kartlegging og overvåkning.  
 
Nortura Målselv, Målselv kommune 
Virksomheten er inne i en søknadsprosess for årlig slakt av omlag 1890 tonn storfe, 1530 tonn småfe 
og 1090 tonn gris. Av dette skjæres det omlag 5100 tonn/år og produseres (pølser) omlag 6500 
tonn/år. Alt av biprodukter fra produksjonen, inkludert blod, går til destruksjon hos Norsk Protein i 
Balsfjord kommune. 
 
Rengjøringsvann, forurenset prosessvann og sigevann fra gjødselkjeller går til det kommunale 
Andslimoen Renseanlegg. Renset prosessavløpsvann og sanitæravløpsvann går til resipient 
Målselva. Det har tidligere vært et stort problem at større mengder gjødsel har kommet fra Nortura 
og inn i renseanlegget. Dette har ført til utslipp av urenset vann til Målselva. Problemet søkes trolig 
løst ved at det bygges et utjevningsbasseng hos Nortura som skal sikre jevnere tilførsel av 
prosessvann til renseanlegget. Denne problemstillingen vil bli fokusert i behandlingen av ny 
utslippssøknad. 
 
Fylkesmannen kjenner så langt ikke til synlig forurensning i Målselva som kan relateres til Norturas 
påslipp til Andslimoen Renseanlegg. 
 

Landbruk	  
Landbruk kan være en påvirkningsfaktor lokalt. Utslipp av næringssalter kan føre til 
overgjødsling og økt begroing av vassdrag med mulig negativ påvirkning på fisk og andre 
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vannlevende  organismer. Kommunale avløp og spredte avløp kan også være en kilde til 
overgjødsling i vassdrag og i mindre fjorder og poller i fylket.  
 
Landbruk kan påvirke vassdragene gjennom endringer i vanntransport og tilførsler av 
næringsstoffer.  Store dreneringstiltak fører til at vannet transporteres raskere gjennom et 
nedslagsfelt enn når området ligger i naturtilstand.  Dreneringen fører også til at næringsstoffer 
har kortere vei til vannforekomstene. Tilførsler av gjødselstoffer gjennom husdyr- eller 
mineralgjødsel er den viktigste kilden til fosfor og nitrogen fra landbruksnæringen.  Derfor er det 
viktig at tilførslene er tilpasset plantenes behov. Hensynet til dette skal ivaretas gjennom uttak 
av jordprøver og utarbeidelse av gjødselplan og spredning når plantene har behov for næring. 
 
Hva skal en så være oppmerksom på ? Punktutslipp fra gjødsel- og fôrlager og fra fôr- og 
husdyrgjødsel som ligger til kompostering kan være alvorlige kilder til forurensing.  
Gårdbrukerne har plikt til å sjekke at dette ikke forekommer og skal dokumentere god tilstand 
gjennom miljøplan. Utkjørsel av gjødsel til feil tid, som for eksempel etter vekstsesong  kan gi 
avrenning til vassdrag. Mineralgjødsel og kalking brukes i praksis i moderate mengder av jord, og 
forventes ikke å gi særlig avrenning i vårt område. Dette er også innarbeidet i jordprøvetaking 
og gjødselplanlegging på de fleste bruk i dag. I tillegg kan beitende dyr gi forurensing i 
vassdrag, spesielt helårsbeite. Dette kan gi lokale effekter for m e r  s t i l l e s t å e n d e  vannkilder og 
ved badeplasser. Kjemiske sprøytemidler brukes bare i avgrensede tilfeller i nord, det vanligste er 
ugressbekjempelse i åker og eng. 
 
Jo større tetthet av husdyr og/eller andel dyrket jord i nedslagsfeltet til et vassdrag jo mer vil 
vannkvaliteten påvirkes. Tidligere tiders drift og løsninger kan føre til større påvirkning av 
vannforekomstene enn ønskelig. For å rette på dette må det f ø r s t  k a r t l e g g e s  h v o r  s t o r t  
p r o b l e m e t  e g e n t l i g  e r  i  h v e r  e n k e l t  k o m m u n e  –  d e r e t t e r  -  o m  d e t  e r  e t  p r o b l e m ;  
m å  h v e r  e n k e l t  k o m m u n e  gjennomføre tiltak i samarbeid med næringen og den enkelte 
gårdbruker.  

Selv om dette er kostnadseffektive tiltak ut fra et samfunnsperspektiv, kan det være for 
kostnadskrevende å gjennomføre for bonden. Landbruksnæringen har arbeidet aktivt for å 
bedre miljøtilstanden i vassdrag.  Innføring av miljøplan var et viktig redskap  i dette arbeidet.  
Uten godkjent miljøplan vil gårdbrukere som søker tilskudd får en reduksjon i utbetaling.  Det er 
også søknadsplikt for nydyrking og krav om å ivareta miljøhensyn ved tilskudd til drenering. 
Miljøplan og årlig gjennomgang av ”Sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift” 
(https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/bondens-miljoplan) skal sikre at 
alle gårdbrukere tar nødvendige hensyn til miljøet. Kommunene har ansvaret for  oppfølging av 
miljøplanene og hvert år trekkes et antall bruk ut til kontroll.  
 
Forurensningsavrenning fra jord- og skogbruksaktivitet innenfor vannområdet Bardu- 
/Målselvvassdraget – Malangen anses generelt å være liten og medfører at mesteparten av 
vannområdet i vannrammedirektivsammenheng karakteriseres som god. I enkelte områder av 
hovedvassdraget og i enkelte sideelver og småelver i vannområdet vurderes imidlertid avrenning 
fra særlig jordbruksaktivitet å medføre mulig risiko. 
 
Årsakene til forurensningspåvirkning fra jordbruket kan bl.a. være avrenning av silopressaft, 
gjødselavrenning fra utette gjødselslagre, gjødselslagre med for liten, overgjødsling og 
gjødselsspredning på ugunstige steder og tidspunkt. Vi har pr. dags dato ingen detaljert oversikt 
over avrenningssituasjonen fra landbruksaktiviteten i vannområdet, eller tilstanden på hvert enkelt 
bruk i vannområdet. 

Havbruk	  
Nasjonale tiltak rundt problematikk som lakselus, sykdommer, rømming og redusert bruk av 
miljøskadelige stoffer er viktige tema i forhold til et bærekraftig og miljøvennlig havbruk vil 
kunne redusere påvirkninger av rømt oppdrettsfisk og lakselus/sykdommer på villaks som vandrer 
opp i vassdragene i dette vannområdet. Dersom oppdrettsanlegg plasseres i et område med liten 
strøm og vannutskiftning kan dette føre til lokal overgjødsling.  
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Avløp	  og	  forurensing	  
Avløp påvirker vassdragene gjennom tilførsel av næringsstoffer, andre reststoffer og mulig 
spredning av bakterier. Spesielt bekker og mindre elver er følsomme for påvirkning fra avløp, 
men også i mindre innsjøer, elvemunninger og fjordpoller med dårlig utskifting av vannet kan 
utslipp påvirke miljøet i betydelig grad og føre til overgjødsling. Forurensing fra avløp i et 
område kan gi negative effekter på drikkevann, vann til næringsmiddelindustri eller 
badevannskvalitet. 
 
Et prøveprosjekt gjort i driftsavdelingen i Tromsø kommune, som en antar å være representativ for 
de fleste kommunene i vannregionen, viser at en stor andel av de private avløpsanleggene har 
betydelige mangler og defekter. Dels er ikke slamavskillere og renseanlegg / infiltrasjonsanlegg 
dimensjonert, bygd og drevet i henhold til gjeldende forskrifter og dels er ikke utløp fra 
avløpsanleggene plassert slik det er forutsatt. Det viser seg også at mange anlegg utført av 
godkjent entreprenør og i henhold til nyere utslippstillatelse ikke alltid tilfredsstiller kravene. På 
bakgrunn av dette har derfor Tromsø kommune satt i gang et program for omfattende 
kartlegging og kontroll, samt forebyggende arbeid i form av opplæringskurs for entreprenører som 
skal utføre slike arbeider.  
 
For spredte avløp og kloakkutslipp er det vurdert at avløpsplan for begge kommuner i 
vannområdet må revideres. Det er trolig også for lite kunnskap om tilstand på slamavskillere i 
kommunene, og om disse fungerer tilfredsstillende. Kommunene savner også oppdaterte 
anbefalinger og regelverk innen avløp i forhold til vannrammedirektivet. Det er noe manglende 
opplysninger om miljøtilstand i fjorder og hvordan bunnfauna og miljø påvirkes over tid. Trolig 
finnes en del informasjon  som i dag ikke er registrert i databasen Vannmiljø og Vann-nett. 
Strøm- modelleringene som er gjort i Astafjordprosjektet og videreføringen av dette kan bli et 
nyttig verktøy ved planlegging og vurdering av fare for belastning i disse områdene for de 
kommunen..   

Biologisk	  påvirkning	  og	  fremmede	  arter	  
 
I veileder i vannportalen defineres biologiske påvirkninger som direkte eller indirekte vesentlige 
interaksjoner mellom arter som følge av at en art eller bestand øker eller   reduseres kraftig som 
følge av menneskelig aktivitet. Dette kan være forårsaket av så vel stedegne bestander/arter 
eller spredte arter. Fremmede arter er både introduserte arter, men også underarter og 
foredlede genotyper av stedegne arter, som er utsatt, rømt eller er  norske arter spredd til nye 
områder.  Noen innførte arter kan ha store økologiske effekter og kan opptre i store bestander, 
mens andre enten ikke etablerer selvreproduserende bestander eller har lav økologisk risiko. 
 
Eksempel på biologisk påvirkning kan være beskatning som fører til endret fiskefauna (i 
vassdrag) og store endringer i bestander.  
 
Det er ikke registret vannforekomster som er i risiko på grunn av biologisk påvirkning i Troms. Vi 
har svært lite data på fremmede arter i vannområdet Bardu-Målselv. 

Fysiske	  inngrep	  
 
Forurensninger, eutrofiering og overbeskatning har blitt sett på som de fremste truslene mot 
marine arter. I de senere årene har det imidlertid blitt klart at skader på artenes leveområder, i 
form av endring av arealer, er av langt større betydning enn tidligere antatt. Dette gjelder særlig 
for fjordbasseng, poller og brakkvannsområder. 
 
Eksempler på fysiske inngrep i kystområder og vassdrag kan være alt fra utbygginger av 
havneanlegg, vannkraftutbygginger, veier, kulverter, kanalisering til mindre inngrep som å ta ut 
masse eller fjerne kantvegetasjon i en elv eller innsjø. Dersom det er snakk om større endringer 
vil vannforekomsten kunne klassifiseres som sterkt modifisert (SMVF), og kandidater til disse er 
beskrevet nærmere i kapittel 4. Fysiske endringer som påvirker vannforekomster er mer vanlig i 
ferskvann, der endringer ofte kan få videre konsekvenser oppstrøms eller nedstrøms.  
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I kystvann er det vanskeligere å spore endringer langt utenfor der det fysiske inngrepet direkte 
er plassert. Har en vannforekomst stor variasjon i bunnsubstratet, kan et fysisk inngrep endre 
enkelte unike deler av forekomsten, men blir lite synlig i arealet av hele vannforekomsten. 

Landbruk	  
Landbruk kan påvirke vassdragene gjennom endringer i vanntransport, endringer i elveløp og 
endringer i kantvegetasjon. Store dreneringstiltak fører til at vannet transporteres raskere 
gjennom et nedslagsfelt enn når området ligger i naturtilstand.  Dreneringen fører også til at 
næringsstoffer har kortere vei til vannforekomstene. I enkelte områder kan drenering/grøfting 
av myrer føre til jernutfelling i vassdraget som kan være negativt for vannkvaliteten og livet i 
elva. Drenering i områder med finkornet sediment kan igjen føre til erosjon og utvasking av 
finpartikulært materiale til elva. Dette materialet vil kunne sedimenteres i kulper i elva og påvirke 
bunnfauna og gyteområder i en elv. Flomvirkning i drenerte og kanaliserte bekkefelt kan øke 
flomvann-intensiteten. 

Vandringshinder	  
Dersom en elv eller elvestrekning har sjøvandrende arter (anadrome og katadrome) er det viktig 
å få identifisert og beskrevet mulige vandringshinder. Det blir viktig å kartlegge om et hinder er 
mulig å forsere for de aktuelle artene og fiskestørrelsene som vandrer i elva, og mulig betydning 
for økologien. Nøkkelvariabler er høyde på fossen og dybden i nedenforliggende høle og 
forholdet mellom disse. Veileder 01-09 har beskrevet følgende kriteriesett:  ”For å defineres som 
et vandringshinder må det være slik utformet at små bekkeørret ikke kan forsere det. Et hinder 
defineres som en dam, terskel, kulvert eller rør som møter et av tre ulike kriterier beskrevet 
nedenfor: 

o Et sprang i vannstand på mer enn 50 cm høydeforskjell under normale 
vannføringer 

o Kulvert eller rør med vanndyp som er mindre enn 15 cm i det dypeste partiet ved 
normale vannføringer 

o Høyhastighetsstrøm (mer enn 3 m/sek) uten hvileplasser (dvs. en helning på 10 % 
eller mer målt over en lengde på mer enn 6 m) ” 

 
I vannområdet Bardu-Målselv er det gjort en omfattende registrering av kulverter og 
vandringshindre fra Statens vegvesen i samarbeid med Fylkesmannen i Troms. 

Vannuttak	  
Vannuttak i en elv eller innsjø i denne forbindelse menes bruk av vann til akvakultur (settefisk), 
jordbruk, industri eller til drikkevann. Fraføring av vann  vil kunne påvirke økologien i en elv / 
innsjø dersom vannuttaket er av en viss størrelse i forhold til vannføringen i elva. I vannområdet 
Bardu-Målselv er det primært overflatevann som brukes om drikkevann med minimal rensing. 
Dette medfører et sterkt behov for sterkt vern av nedslagsområder til drikkevannskildene er 
nødvendig for å beholde en mest mulig god råvannskvalitet.  

Klimatiltak:	  Flomforebygging	  og	  erosjon	  	  
Det kan være utfordringer knyttet til enkelte kanaliseringsanlegg og erosjonssikringsanlegg 
innenfor noen vassdrag i indre deler av vannområdet. Innlandskommuner med store vassdrag er 
svært utsatt for flom og det er derfor viktig å supplere med mer konkret informasjon om tiltak som 
ønskes inn i vannforvaltningsplanen for området og dermed få det prioritert hos  
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Figur 3.1 Område i Målselv med flomutfordringer. 

	  
Figur 3.2 Område i Målseøv med flomutforing; utvasking 
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Figur 3.3 Område i malselv med flomutfordringer, utvasking og oversvømmelse 

 

 
Figur 3.4 Område i Målselv med flomutfordringer, oversvømmelse og utvasking 

 

Andre	  miljøutfordringer	  
Eksempel på andre miljøutfordringer kan være utslipp fra veitrafikk og uhell med oljelekkasjer. 
Disse er ikke blitt vurdert i denne tiltaksanalysen på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag. 
 
Terrenget i vannområdet Bardu-Målselv med store dalfører med grusavsetninger har vannområdet 
en del grunnvannsforekomster som kan benyttes som drikkevannskilder. Disse forekomstene er i 
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fare på grunnlag av sigevann fra forurenset grunn – spesielt viktig å vurdere dette i forhold til 
Forsvarets områder, tidligere avfallsplasser og industriområder.  
 
Kjemikalier fra flyplassen på Bardufoss bør også følges opp. Evenes flyplass i Nordre Nordland har 
fått påvist store lekkasjer av miljøgiften PFOS – som er sluppet ut i forbindelse med 
brannvernsøvinger og en del kjemikalier fra avising som virker som næringssalter og overgjødsler 
overflatevann i nærområdet.  Nå er det gjort en del undersøkelser av grunnvannet i området. 

Avrenningen fra Forsvarets skyte- og øvingsaktivitet har vært overvåket over mange år. I den 
sammenheng kan det nevnes at NIVA på oppdrag fra Forsvarsbygg har laget en statusrapport om 
metallforurensing fra militære skytefelt og demoleringsplasser. (jfr. Niva rapport LNR 5162-2006 
Overvåking av metallforurensing fra militære skytefelt og 

demoleringsplasser – Resultater fra 15års overvåking). 
 
Det har vært utørt målinger både i biologisk materiale og i frie vannmasser. Målingene viser 
tilfredsstillende situasjon mht metallavrenning fra Blåtind og Setermoen skytefelt. For Bardufoss 
sentralskytefelt og Mauken skytefelt viser imidlertid resultatene behov for oppfølgende overvåking 
og vurdering av tiltak. For disse feltene er det målt forhøyde nivåer av både kobber og bly. 
 
Med bakgrunn i b.la fokus på hvitt fosfor og målte nivåer av hvitt fosfor på utsatte steder i 
Mauken, Blåtind og Setermoen skyte- og øvingsfelt har Forsvaret startet ”Program 
grunnforurensning (2006-2008)”. Hensikten med programmet er å få en oversikt over 
avrenning av metallforurensning, sprengstoff og hvitt fosfor fra Forsvarets aktive skyte- og 
øvingsfelt. Fylkesmannen har i tillegg pålagt stedvise undersøkelser rettet mot forekomst og 
mulige effekter fra hvitt fosfor i Mauken, Blåtind og Setermoen skyte- og øvingsfelt. 	  
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4 Vannforekomster	  i	  risiko	  i	  vannområdet	  Bardu-‐Målselv	  
 
Som en ser av tabell 4.1. er det 17,5 % av vannforekomstene i vannområdet som e r i risiko. 1,9 % er 
udefinert- dvs. vi vet ikke om de er i risiko eller ikke og  80,5 % er ikke i risiko.  
 
Tabell 4.1 Risikovurdering vannområdet Bardu-Målselv (foreløpige tall):  

Vurdering  
Alle 
Ant. Prosent 

Ingen risiko 207 80,5 
Mulig risiko 0 0 
Udefinert 5 1,9 
Risiko 45 17,5 

 
I tabell 4.2 ser en at hele  30 elvevannsforekomster, 13 innsjøer og 3 kystvannsforekomster som ikke 
oppnår god eller bedre miljøstatus. I tillegg er det 75 elvevannsforekomster og 21 innsjøer som ikke 
har data tilgjengelig for at Fylkesmannen kan vurdere miljøstatus. Dette vil si at det kreves tiltak for 
å oppnå bedre miljøstatus i de som er dårligere enn god og det kreves 
problemkartlegging/overvåkning i de vannforekomstene som er udefinerte. 
 
Tabell 4.2. Økologisk tilstand i vannområdet Bardu-Målselv (foreløpige tall). 

Økologisk 
tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. Lengde 
(km) Ant. Areal 

(km2) Ant. Areal 
(km2) 

Svært god 32 4320,27 18 121,08 0 0 
God  50 4989,51 12 74,96 5 288,24 
Moderat 13 189,81 7 162,42 3 44,67 
Dårlig 17 222,42 4 17,66 0 0 
Svært dårlig 0 0 0 0 0 0 
Udefinert 75 10395,63 21 89,42 0 0 

 
I tabell 4.3 ser en at hele  vannsforekomster som ikke oppnår god kjemisk status. I tillegg er det  186 
elvevannsforekomster, 61 innsjøer og  8 kystvannsforekomster som ikke har data tilgjengelig for at 
Fylkesmannen kan vurdere kjemisk status. Dette vil si at det kreves tiltak for å oppnå bedre  kjemisk 
status i de 4 som Oppnår ikke god- status og det kreves problemkartlegging/overvåkning i de 
vannforekomstene som er udefinerte. 
 
Tabell 4.3 Kjemisk tilstand i vannområde Bardu-Målselv (foreløpige tall). 

Kjemisk 
tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. Lengde 
(km) Ant. Areal 

(km2) Ant. Areal 
(km2) 

Oppnår god 1 16,1 0 0 0 0 
Oppnår ikke god 0 0 1 13,51 0 0 
Udefinert 186 20101,54 61 452,03 8 332,91 
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5 Tiltakstabeller	  for	  vannforekomster	  i	  risiko	  i	  vannområdet	  
Bardu-‐Målselv	  

 
Se vedlegg  
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6 Ordforklaringer	  
 
Drikkevann Vann som er definert som drikkevann i forskrift om vannforsyning og drikkevann 
(Drikkevannsforskriften). 
Ferskvann Elver, innsjøer og grunnvann. 
Forvaltningsplan En samlet plan for forvaltning av vannforekomstene i en vannregion. Skal 
angi miljømål for vannforekomstene og sammenfatte tiltaksprogrammet som viser hvordan 
miljømålene kan nås innen vannforskriftens frister. 
Grunnvann Vann under jordens overflate i den mettede sonen i grunnen. 
Hydrologiske endringer For eksempel endringer i vannføring og vannstand, oppholdstid i 
innsjøer, permanente innsjøsenkninger, vannuttak og endret salinitet (saltinnhold) i fjorder på 
grunn av regulerte vassdrag. 
Hydromorfologiske egenskaper Vannmengde og variasjon i vannføring og vannstand, 
samt bunnforhold og vannforekomstens fysiske beskaffenhet. 
Karakterisering Vurdering av miljørisiko for avgrensede vannforekomster basert på en forenklet 
analyse av kjente belastninger og miljøtilstanden. 
Kjemisk tilstand Uttrykk for den kjemiske tilstanden i en forekomst av overflatevann eller 
grunnvann, se også klassifisering. 
Klassifisering Gjøres på basis av de endringer som menneskelig virksomhet forårsaker ved 
å sammenligne vannstatus med tilsvarende vannforekomster som er uberørt og i naturlig 
tilstand. Overflatevann klassifiseres ut fra økologisk og kjemisk tilstand i fem klasser. Grunnvann 
klassifiseres ut fra kjemisk og kvantitativ tilstand i to klasser. 
Kunstig vannforekomst En forekomst av overflatevann som er skapt ved menneskelig 
virksomhet. 
Kvantitativ tilstand Utrykk for i hvilken grad en forekomst av grunnvann er påvirket av direkte 
eller indirekte uttak. 
Kystvann For økologisk tilstand - saltvann fra grunnlinjen og inntil land. For kjemisk tilstand - ut 
til den ytre grensen for territorialfarvannet. 
Miljøgift Grunnstoffer og forbindelser som har skadelig virkning på planter, dyr og/eller 
mennesker, og som ikke, eller bare langsomt, lar seg bryte ned av naturlige prosesser.  
Miljømål Det generelle miljømålet er at overflatevann skal ha minst god økologisk og kjemisk 
tilstand, mens grunnvann skal ha minst god kjemisk og kvantitativ tilstand innen 2015.  
Miljøtilstand Vannforskriften setter som mål at minst god tilstand/godt potensial i 
vannforekomstene skal være oppnådd senest i 2015 for vannområder fra første planperiode, og 
innen 2021 for resten av landet. Tilstanden vurderes først i karakteriseringsarbeidet ved hjelp av 
eksisterende data. Senere kontrolleres tilstandsvurderingen ved hjelp av overvåking.  
Minstevannføring I en del vannkraftutbygginger er det stilt krav til utbygger om at det på 
aktuelle elvestrekninger skal slippes en viss vannføring. Den kan variere over året, med gjerne 
lavest minstevannføring på vinteren og høyest om sommeren. Formålet med 
minstevannføringer primært å redusere de negative effektene på fisk og andre vannlevende 
organismer. 
Modifisert tilstand Fysiske endringer i vannforekomsten som følge av menneskelig virksomhet 
Morfologiske endringer For eksempel forbygning, demninger, drenering/kanalisering, 
kulverter, bekkelukninger, kaianlegg og endring av terskler. 
Naturtype En ensartet, avgrenset enhet i naturen som omfatter alt plante- og dyreliv og de 
miljøfaktorer som virker. Naturtype brukes som en praktisk betegnelse på økosystemtyper. 
Naturreservat Område vernet etter naturmangfoldloven. Naturreservat er den strengeste 
verneformen. 
Nedbørfelt Landareal med avrenning til et bestemt utløpspunkt i en elv, innsjø, fjord eller i hav. 
Overflatevann Kystvann, brakkvann og ferskvann, unntatt grunnvann. 
Planprogram Fremdriftsplan og arbeidsprogram for utarbeidelse av forvaltningsplan.  
Prioriterte naturtyper Dette er naturtyper som er spesielt artsrike, sjeldne, truet, har en viktig 
økologisk funksjon, er levested for sjeldne, trua eller sårbare arter (”rødlistearter”) eller av andre 
grunner er viktig for biologisk mangfold. 
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Prioriterte stoffer Stoffer som er identifisert som prioriterte stoffer på listen i vannforskriftens 
vedlegg VIII. 
Prioriterte farlige stoffer Stoffer som er identifisert som prioriterte farlige stoffer på listen i 
vannforskriftens vedlegg VIII. 
Problemkartlegging: defineres som et tiltak i de tilfellene der det mangler data for å kunne 
avgjøre om vannforekomsten er i risiko eller ikke. Ved mangel på kunnskap om miljøtilstanden i 
en vannforekomst skal behov for ytterligere problemkartlegging angis.  
Regulert vassdrag Vassdrag som utnyttes til produksjon av vannkraft. 
Risikovurdering en samlet vurdering av risiko for at en vannforekomst ikke oppnår fastsatte 
miljømål innen gjeldene tidsfrister, eller risiko for en vesentlig forverring. Baseres på 
tilgjengelige data fra karakterisering, tilstandsvurdering og økonomisk analyse av  vannbruken  
fremover. 
Sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) Overflatevann som på grunn av fysiske endringer i 
vesentlig grad har endret karakter. Som oftest gjelder dette vassdrag med store vannkraftanlegg 
eller forbygninger, kystvann med havner eller fjorder med forandret ferskvannspåvirkning. 
Tiltaksprogram Sammendrag og en oppsummering av tiltaksanalysen for hvert  vannområde. 
Målet med tiltaksarbeidet er å finne fram til den kombinasjonen av tiltak (”tiltakspakken”) som 
mest kostnadseffektivt gjør det mulig å nå og opprettholde miljømålene for alle 
vannforekomstene. 
Vannforekomst En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, for eksempel en 
innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller en avgrenset mengde grunnvann 
i et eller flere grunnvannsmagasin. 
Vannkraftutbygging Bygging av kraftverk i vassdrag for å utnytte vannkraften i til produksjon 
av elektrisk strøm. 
Vannmagasin Oppdemt innsjø, fungerer som magasin for vannkraftproduksjon.  
Vannområde Del av vannregion som består av flere, ett enkelt eller deler av nedbørfelt med 
eller uten kystområde og som er satt sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet.  
Vannområdeutvalg (VOU) En gruppe nedsatt for å komme med faglige innspill til arbeidet 
med tiltaksprogram/forvaltningsplan på regionalt nivå. Gruppen er sammensatt med tanke på 
særlige utfordringer i det aktuelle vannområdet. 
Vannregion Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som er 
satt sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet. Består gjerne av flere vannområder. 
Vannregionmyndighet (VRM) Utvalgte fylkeskommuner er satt til å være 
vannregionmyndighet for en bestemte vannregion. Vannregionmyndigheten skal, i nært 
samarbeid med vannregionutvalget, koordinere arbeidet med å gjennomføre de oppgavene 
som følger av vannforskriften. 
Vannregionutvalgt (VRU) Et samarbeidsorgan for vannregionmyndigheten i arbeidet med å 
gjennomføre vannforskriften. Vannregionutvalget skal bestå av representanter fra 
fylkeskommunen, berørte sektormyndigheter, fylkesmannsmannen og kommuner. Utvalget er 
oppnevnt og ledet av vannregionmyndigheten. 
Vannressurs Vann som grunnlag for næringsvirksomhet og annen bruk/utnyttelse. 
Vassdrag Elver og innsjøer. 
Verneområde Område vernet etter naturmangfoldloven. 
Økologisk potensial Uttrykk for mulig økologisk tilstand i en sterkt modifisert eller kunstig 
forekomst av overflatevann. 
Økologisk tilstand Utrykk for tilstanden når det gjelder sammensetning og virkemåte for 
økosystemet i en forekomst av overflatevann.  
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TILTAKSTABELLER FOR SMVF ELVEVANNSFOREKOMSTER I VANNOMRÅDET BARDU-
MÅLSELV:  
Vassdrag Vann- 

ID 
Påvirkning 
type 

Påvirkn-
ing 
grad 

Kommentar og 
årsak til kSMVF 

Miljø-
mål 

Tiltak. 
Endrforslag 
FMTR  

Komment
ar 

Suttes-
gálde-johka 

196-
131-R 

Annen 
regulering 

Stor grad Mangedoblet 
vannføring i øvre 
del til tredoblet 
vannføring ved 
utløp til Altevatn. 
Mulig tilslamming 
av gyteområder 
for ørret 

  Problemkart-
legging. 
Erosjonssikring 
i øvre del. 
Ukjent status 
for fisk i øvre, 
erosjonsutsatte 
områder. 
Nedre del av 
elva er dyp og 
stilleflytende 
med jevnt over 
sand og 
grusbunn. 

Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1 i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 

Midtre 
Kirkeselva 

196-
147-R 

Flomverk og 
forbygninger 

Liten 
grad 

  GØT      

Strømslitverr
elva 

196-
154-R 

Uten 
minstevanns-
føring 

Stor grad Tørrlagt elv ca 3 
km. 

Mindre 
strenge 
miljømål 

Lange 
strekninger 
med stort fall. 
Marginal 
betydning for 
fisk av evnt. 
minstevannføri
ng. Noe 
vannslipp kan 
sikre 
bunnfauna i 
øvre del. 

Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1 i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 

Alappelva 196-
175-R 

Fysisk endring 
av elveløp 

Stor grad 3-4 km 
kanalisering og 
flomvern, uten 
kantvegetasjon, 
med erosjon. 

  Problemkartleg
ging 

  

Nedre 
Divielv 

196-
177-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Liten 
grad 

Gjennomsnittlige 
tettheter av 
laksunger var 
betydelig lavere i 
2007 enn i 1997, 
med snitt på 33 
fisk/m² mot 51 
fisk/m² i 1997. 

GØP Problemkartleg
ging 

  

Sideelver til 
Altevatn 
vestside 

196-
178-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Liten 
grad 

Elvene munner ut i 
Altevatn, innsjøen 
er regulert 16,2 m 
ved 13,2 m heving 
og 3 m senkning 
fastsatt ved kgl. 
res. 13.06.57. 
Revisjon av 
vilkårene er startet 
opp. Utløpene er 
lite  påvirket av 
vannstandsvariasj
oner i Altevatn. 

    Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1  i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 
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Divielva 
ovenfor 
Anjajohka 

196-
180-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Middels 
grad 

40 % reduksjon i 
vannføring ved 
samløp med 
Havgajohka til ca 
20 % reduksjon 
ved samløp 
Anjajohka 

GØP 2015 Vurdere 
minstevannføir
ng 

Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1 i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 

Divielva 
Havgajohka - 
Moarsejavre 

196-
209-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Stor grad Vassdraget er 
overført til 
Altevatn vedtatt 
ved 
kgl.res.22.12.1960. 
Tørrlegging øverst 
til 70 % reduksjon i 
vannføring ved 
samløp med 
Havgajohka 

GØP 
2021.  

Vurdere 
minstevannføir
ng 

Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1  i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 

Doarrojohka 196-
218-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Stor grad Tørrlagt bekk Mindre 
strenge 
miljømål 

    

Altevatn 
nord 
bekkefelt 
elvefelt 

196-
236-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Liten 
grad 

Elvene munner ut i 
Altevatn, innsjøen 
er regulert 16,2 m 
ved 13,2 m heving 
og 3 m senkning 
fastsatt ved kgl. 
res. 13.06.57. 
Revisjon av 
vilkårene er startet 
opp. Utløpene er 
lite  påvirket av 
vannstandsvariasj
oner i Altevatn. 

      

Østerdalselv
a (Øver 
Barduelv) 

196-
238-R 

Dumping/fylli
ng av masser 

Liten 
grad 

Brurester ligger i 
elva ovenfor 
Strømsør. 

      

Østerdalselv
a (Øver 
Barduelv) 

196-
238-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Stor grad Tørrelgging fra 
Altevatn til 
Strømsmoen. 
Nedenfor 
vannføringene 
variable pga 
kraftverkskjøring. 
Nedenfor er i 
tillegg 
vintervannføringer 
mangedoblet, 
sommervannførin
ger svært redusert. 
Flomtopper er 
nesten borte. Det 
ble i 2011 ikke 
påvist direkte 
sammenheng 
mellom regulering 
og massevekst av 

GØP. 
Levedykti
g 
ørretbest
and 

Vurdere 
minstevannføri
ng. 
Biotoptiltak. 
Kjørereglement 

Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1 i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 
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alger 

Østerdalselv
a (Øver 
Barduelv) 

196-
239-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Stor grad Vintervannføring 
minst femdoblet. 
Sommervannførin
g redusert til 20 %. 
Flomtopper er 
nesten borte. 

GØP. 
Levedykti
g 
ørretbest
and 

Vurdere 
minstevannføri
ng. Biotoptiltak 

Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1 i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 

Salvasskarde
lv 

196-23-
R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Stor grad Tørrlagt elv ca 1 
km. 

Mindre 
strenge 
miljømål 

  Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1 i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 

Divielv fra 
utløp 
Skakterelv til 
Frihetsli 

196-
246-R 

Fysisk endring 
av elveløp 

Middels 
grad 

Elva er kanalisert 
og erosjonssikret 
over strekningen. 
Flomløp er 
avskåret og 
tørrlagt.  
Hovedelva er også 
videre 
erosjonssikret 
nedover noen 
hundre meter. 

  Biotoptiltak. 
Åpning av 
gamle elveløp. 
Flytting av 
flomverk 

  

Divielv fra 
utløp 
Skakterelv til 
Frihetsli 

196-
247-R 

Fysisk endring 
av elveløp 

Stor grad Ca 2 km med 
forbygginger og 
kanalisering. 
Tørrlagt eller lite 
vann i flomløp. 

  Biotoptiltak. 
Åpning av 
gamle elveløp. 
Flytting av 
flomverk 

  

Nedre 
Barduelv 

196-
250-R 

Kraftverksda
m 

Stor grad Barduelva er 
demmet opp 20 
meter ovenfor 
Bardufoss ved 
inntak til Bardufoss 
kraftverk. 
Magasinet når opp 
til Moen, ca 5 km 
nestrøms 
Setermoen. 

  Restriksjoner 
på nedtapping 
ved driftsstans. 
Restriksjoner 
på topp-fylling 
av magasinet 

  

Nedre 
Barduelv 

196-
250-R 

Overføring av 
vann 

Stor grad Elva er fraført fra 
Bardudammen og 
ned til Bardufoss 
kraftverk uten 
pålegg om 
minstevannføring. 
Nederste del av 
avmerket elv er 
ikke fraført. 

  Vandringssperr
e mot kulper i 
fossen. 

  

Nedre 
Barduelv 

196-
251-R 

Kraftverksda
m 

Stor grad Barduelva er 
demmet opp 20 
meter ovenfor 
Bardufoss ved 
inntak til Bardufoss 
kraftverk. 
Magasinet når opp 
til Moen, ca 5 km 
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nestrøms 
Setermoen. 

Nedre 
Barduelv 

196-
251-R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Middels 
grad 

Sommervannførin
g  redusert til 40 %, 
Vintervannføring 
oppimot  
firedoblet. Sterk 
algebegriong. 
Sterkt redusert 
bunndyrfauna. 

      

Nedre 
Barduelv 

196-
252-R 

Kraftverksda
m 

Stor grad Elv ligger rett 
nedstrøms 
Bardumagasinet. 
Anadrom 
strekning. Laks går 
i utløpstunnellen. 
Laks kan sperrer 
inn i kulper. 

  Problemkartleg
ging 

  

Utløp 
Irggasjavri 

196-31-
R 

Annen 
regulering 

Stor grad Kunstig kanal 
danner nytt utløp. 
Vesentlig økt 
vannføring fra 
Irggasjavri. 

  Problemkartleg
ging. 
erosjonssikring 

Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1  i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 

Målselvutløp
et 

196-34-
R 

Flomverk og 
forbygninger 

Middels 
grad 

Flere lange 
forbygginger. 

Status er 
trolig 
GØT 2015 

Problemkart-
legging 

  

Andselva 196-35-
R 

Annen 
regulering 

Liten 
grad 

Vannføring blir 
muligens redusert 
pga uttak av 
drikkevann fra 
Andsvatn 

  Problemkart-
legging. Ny 
beregning av 
vannuttak.  

  

Kirkeselva 
Lium - 
Molund 

196-58-
R 

Fysisk endring 
av elveløp 

Middels 
grad 

Langs 4 km elv er 
det forbygginger 
og 500 m nytt 
elveløp som går i 
ny kanal. Et 
elvemeandrer har 
sterkt redusert 
vanngjennomstrø
mning. Her har 
tetthet av fisk 
avtatt kraftig etter  
kanaliseringen. 
Tettheter av 
ungfisk i kanalen 
viste økning over 
tid. 

  Biotoptiltak 
gjennomført 
med åpning av 
elveløp. 
Oppfølging og 
justering av 
vannføring 

  

Målselv ved 
Grøtte-
Lundnes 

196-60-
R 

Flomverk og 
forbygninger 

Liten 
grad 

Tiltakene er av ulik 
alder, størrelse og 
tilstand 

Status er 
trolig 
GØT 

Problemkartleg
ging 
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Målselv ved 
Rundhaug 

196-62-
R 

Flomverk og 
forbygninger 

Middels 
grad 

Naturtilpasning av 
forbygginger langs 
Målselva er mulig 
tiltak i NVE-
Dokument 
11/2003. Ikke 
oppstartet, rettet 
mot fisk, landskap 
og 
brukerinteresser 

Status er 
trolig 
GØT 

Problemkartleg
ging 

  

Nedre 
Kirkeselva 

196-65-
R 

Flomverk og 
forbygninger 

Liten 
grad 

  Status er 
trolig 
GØT 

Problemkartleg
ging 

  

Målselv ved 
Holt-
Jutulstad 

196-69-
R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Ukjent 
grad 

Fordoblet 
vintervannføring. 
Tettheter av 
laksunger omtrent 
uendret fra 1997 til 
2007, med 72 
ungfisk/m². 

Status er 
trolig 
GØT 

Problemkartleg
ging 

  

Devdesjohka 196-75-
R 

Uten 
minstevannsf
øring 

Stor grad Elva er overført til 
Devdis kraftverk 
uten pålegg om 
minstevannføring 
fastsatt ved kgl.res. 
14.08.1970. 

Mindre 
strenge 
miljømål 

    

Elv til 
Irggasjavre 

196-89-
R 

Annen 
regulering 

Stor grad Vannføring ca 
tidoblet. 
Erosjonsproblemer 
ukjent. Potensiell 
gyteelv for ørret. 

  Biotoptiltak Revisjon 
oppstartet
. Prioritert 
som 1.1  i 
nasjonal 
gjennomg
ang av 
revisjoner. 
NVE 
Rapport 
49.2013. 

 
TILTAKSTABELLER FOR SMVF INNSJØ- VANNFOREKOMSTER I VANNOMRÅDET BARDU-
MÅLSELV:  
Vann-ID  Navn Påvirknings-

type 
Tiltak Kommentarer 

196-2396-L Altevatnet Vannkraftsdam Fyllingsrestriksjoner. 
Tynningsfiske på 
røyebestanden. 
Overvåking ørret. 
Restriksjoner i fiske 
via fiskeregler. 
Samordnes med 
tynningsfiske. 

Innsjøen er regulert 16,2 
m ved 13,2 m heving og 3 
m senkning fastsatt ved 
kgl. res. 13.06.57. Revisjon 
av vilkårene er startet 
opp. Stor bestand av 
småvokst røye. Liten 
bestand av ørret. 

196-2406-L Dødesvatn Vannkraftsdam Kartlegge for å 
framskaffe 
kunnskapsgrunnlag  
for ev. tiltak. GØP. 

Innsjøen er regulert 33 
meter ved 3 m heving og 
30 m senking fastsatt ved 
kgl.res. 14.08.1970. 

196-2409-L Irggasjavri Vannføringsreg
ulering 

Kartlegge for å 
framskaffe 
kunnskapsgrunnlag  
for ev. tiltak. GØP. 

30 km2 overført fra 
Divielv. 
Vanngjennomstrømming
en er tredoblet. Utløpet er 
snudd fra nord til sør. 

196-50040-L Moarsejavri Vannføringsreg
ulering 

Kartlegge for å 
framskaffe 
kunnskapsgrunnlag  
for ev. tiltak. GØP. 

46 km2 av nedbørfeltet er 
overført til Altevatn. 
Redusert 
vanngjennomstrømming 
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196-50049-L Roggejavrrit Vannføringsreg
ulering 

Kartlegge for å 
framskaffe 
kunnskapsgrunnlag  
for ev. tiltak. GØP. 

Mangdoblet 
vanngjennomstrømming 

196-2412-L Veslvatnet Vannføringsreg
ulering 

GØP. 
Statusovervåking 
pågår. Positiv 
utvikling. Siste 
prøvefiske i 2013. 

Liten regulering men 
betydelig endret 
vanngjennomstrømning. 
Magasinet ble tømt et år, 
og røyebestanden er 
under oppbygging. Ingen 
tiltak før ny status 
undersøkt. 

 
 
TILTAKSTABELLER FOR ANDRE VANNFOREKOMSTER I VANNOMRÅDET BARDU-MÅLSELV:  
Tiltaksoversikt fra Statens Vegvesen legges inn her.   
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FOR KOMMUNENE:  
 
Innkall til et samrådsmøte – samle de som har ansvar for de ulike sektorene og gjerne lokale 
næringsdrivere og interesseforeninger/grunneierlag:  
 
Kommunen har flere roller i vannforvaltningen og er en sentral deltaker i vannområdeutvalg og 
vannregionutvalg. Særskilt ansvar har kommunen som:  

• miljømyndighet 
• gjennomfører av tiltak 
• kraftverkseier 
• tiltakshaver for forurensende virksomhet 
• forurensningsmyndighet 
• landbruksmyndighet 
• sikre befolkningens behov for rent drikkevann 
• planmyndighet 

 
GJENNOMFØRING:  
 

• Ta utskrift av Tilstandsanalysen – en kopi til hver av deltagerne 
• Ta utskrift av et eksempelskjema som mal – før i fellesskap inn i skjema for hver av 

vannforekomstene  
• Sørg for internett-tilgang i møtelokalet og bruk nettressursene som ligger i hos 

www.vannportalen.no 
• Gå gjennom de vannforekomstene som er i risiko i din kommune  

Beskriv eventuelle innspill i stikkordsform på vedlagte høringsskjema (se eksempelskjema) 
Send inn kartene med påtegninger og eventuelle høringsskjema fortløpende til prosjektleder Tone 
Rasmussen 
Email: tone.rasmussen@tromsfylke.no 
Ved spørsmål ring Tone på 91 33 01 30 
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Eksempel på utfylling:  
Høringssvarskjema  Tilstandsanalyse  Vannområdet Bardu-Målselv 

 
Dato: 29.04.14 Automatisk 

Fra: Lavangen kommune, rådmann tlf. XXXXX 
Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannfore-komst 
ID: 190-15-R, 190-17-, 190-40-R, 190-41-R Finnes på 

vann.nett.no 

Navn: 
 
Spandalselva 
 

Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 

q Manglende informasjon om av omfang av utslipp 
fra spredte avløp fra bebyggelse 

q Mulig avrenning fra forurenset grunn (pkt. 1 i kart) 
q Ikke registrert som lakseførende vassdrag  
q Registrert økende utgraving ved bruhode i 

Spansdalen (pkt2 i kart) 
q Forsøpling 

 

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt  
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  

q Kontroll av slamavskillere og avløp fra husstander i 
Fossbakken- Tennevoll 

q Prøvetaking fra gml. Søppelfylling 
q Behov for prøvefiske/registrering  
q Utredning av behov for utbedring/forebyggende 

tiltak 
q Behov for en oppryddings-aksjon 

 

Informasjons-
kilde:  

 
Lavangen kommune driftsavdelingen, Lavangen jeger og fisk,  
Naturvernforbundet lokallaget i Lavangen 
 

Behandling 
VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:   
 

Signatur:    
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Høringssvarskjema  Tilstandsanalyse  Vannområdet Bardu-Målselv 

 
Dato: 29.04.14 Automatisk 

Fra:  
Navn på og 
kontaktinfo 
innsender 

Vannforekomst 
ID:  Finnes på 

vann.nett.no 

Navn:  Vannforekomst 
(er) 

Hva mangler: 
q  

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) 

Her beskriver du 
hva som mangler 
eller bør være 
med, eventuelt  
ny informasjon 

Forslag til tiltak:  q   

Informasjons-
kilde(r):  

 
 

Behandling 
VRM  ☐  Hensyntatt      ☐ Ikke hensyntatt 

Merknader:   
 

Signatur:    
 

  
 


