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Forord 

Vannregionmyndigheten ved Troms fylkeskommune er en regional planmyndighet som har 

ansvar for å utarbeide regional vannforvaltningsplan for vannregion Troms. 

Vannregion Troms er delt inn i 6 vannområder. For hvert vannområde er det utarbeidet egne 

tiltaksanalyser. Dette tiltaksprogrammet oppsummerer de lokale tiltakene for alle 

vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå fastsatte miljømål i de 6 vannområdene som 

utgjør vannregionen. 

Tilstanden og vannmiljøet  i vannregionen er generelt god. Mye av faktagrunnlaget og 

kunnskap om tilstanden og utvikling av over tid mangler. Opparbeiding av ny kunnskap, 

forebygging av negativ påvirkning og bevaring av god vannkvalitet fremover er et sentralt mål 

i arbeidet. 

Dette tiltaksprogrammet er en del av grunnlaget for Regional forvaltningsplanen for 

vannregion Troms 2016-2021. 

Vannregionmyndigheten har valgt å fremlegge alle sektormyndighetenes forslag til tiltak i 

uprioritert rekkefølge i dette tiltaksprogrammet. Høringsperioden er fra 1.7 - 31.12.2014. I 

løpet av høringsperioden vil vannregionmyndigheten gjennomføre møter i alle 

vannområdene for å ta opp aktuelle problemstillinger og eventuelle innspill til planen. 

Kommunene bes besørge lokal deltakelse fra intresseorganisasjoner og andre interesserte i 

disse møtene slik at flest mulig kommer til orde i høringen og får mulighet til å påvirke den 

endelige planen. 

  

Gunnar Davidsson 

Leder av vannregionutvalget i Troms 

Næringsetaten 

Troms fylkeskommune  
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Sammendrag 

Vannregion Troms består av seks vannområder. Disse vannområdene har hver sine 

tiltaksanalyser som finnes på http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=36800 og disse 

danner grunnlaget for dette tiltaksprogrammet.  

Av vannregionens 1452 vannforekomster er det 258 vannforekomster i risiko (inkluderer 

både de som er ir risiko og den tidligere kategorien ”mulig risiko”) etter miljøfaglig vurdering 

gjort av Fylkesmannen i Troms. For de fleste av disse vannforekomstene har de ulike 

sektormyndighetene foreslått tiltak som bør iverksettes i denne planperioden.  I 

tiltaksprogrammet er det også foreslått kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster 

(kSMVF) som kan ha mindre strenge miljømål på grunn av stor samfunnsmessig nytteverdi. 

Endelig vedtak om hvilke vannforekomster som skal ha status som SMVF vedtas av 

Vannområdeutvalget i høringsperioden.  

Vannregionmyndigheten har samordnet alle foreslåtte tiltak men der er ikke foretatt noen 

prioritering eller samfunnsøkonomiske vurderingen av kost-nytte på disse tiltakene.  Dette er 

en svakhet ved et handlingsprogram, men er ikke gjennomført før høringsperioden på grunn 

av manglende ressurser i prosjektet og manglende kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre 

slike analyser. 

Eventuelle klimaendringer vil kunne ha effekt på vannmiljøet i Troms: Brevassdragene 

(turbide vassdrag) som vanntype vil kunne bli endret, sjørøye som forekommer i flere 

vassdrag vil bli utsatt på grunn av høyere vanntemperaturer og endrete vannføringsregimer. 

For innlandsvassdragene vil periodevise lave vannføringer på ettersommeren kombinert med 

høye temperaturer kunne påvirke anadrom fisk på en negativ måte. 

 

 

  

http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=36800
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1 Innledning 

1.1 Rammer og hovedmålsettinger for tiltaksprogrammet 
Innenfor vannregion Troms har vi totalt 1452 vannforekomster. Prinsippet for 

vanndirektivarbeidet er å få på plass en forvaltning som sikrer oppfyllelse av standard 

miljømål slik de er definert i Vannforskriftens § 4, 6, og 7 (tabell 1.1).  

Tabell 1.1 Standard miljømål definert i Vannforskriften. 

Vanntype: Standard miljømål: 

Overflatevann; elv/bekkefelt, innsjø eller kystvann 
Overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes slik at vannforekomsten får 
minst god økologisk samt god kjemisk tilstand 

Grunnvann 
Grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres 
og gjenopprettes slik at vannforekomsten får minst god 
kjemisk og kvantitativ (påfylling) tilstand 

Vann som inneholder prioriterte farlige stoffer Krever tiltak for opprydding/fjerning 

 

Om en vannforekomst er i moderat eller dårligere økologisk tilstand krever dette tiltak for å få 

vannforekomsten opp til minst god- eller helst svært god økologisk tilstand. Om kjemisk 

tilstand er dårlig må det iverksettes tiltak for å få denne forbedret til god (se illustrasjon i figur 

1.1).   

 

Figur 1.1 Tiltaksanalysene viser hvordan man vurderer ulike tiltak i forhold til dagens tilstand og miljømålene.  For 
Troms er det en stor ulempe at vi har mangelfullt kunnskap om eksisterende tilstand (2012). 
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Vannregion Troms har 258 vannforekomster i risiko etter miljøfaglig vurdering gjort av 
Fylkesmannen i Troms. For alle disse har de ulike sektormyndighetene foreslått tiltak som 
bør iverksettes i denne planperioden. Vannregionmyndigheten har samordnet alle foreslåtte 
tiltak i tiltaksanalysene for hvert enkelt vannområde og sammenstilt disse i dette 
tiltaksprogrammet der er ikke foretatt noen prioritering eller samfunnsøkonomiske 
vurderingen av kost-nytte på disse tiltakene.   

I Troms har vi en utfordring med mangelfullt dokumentert kunnskapsgrunnlag for tilstanden 
per 2013 for de fleste av vannforekomstene i fylket.  Vi antar at de fleste av disse 
vannforekomstene er i generelt god eller svært god tilstand. Men - disse er klassifisert og 
karakterisert som i god eller svært god økologisk tilstand eller god kjemisk tilstand- uten at vi 
har dokumentasjon (nyere enn 10 år). For å få dette bekreftet eller avkreftet i denne 
planperioden foreslår derfor Vannregionmyndigheten i samråd med Fylkesmannen i Troms 
en overvåkning med kartlegging av tilstand i en rekke vannforekomster der man har gjort en 
sakkyndig vurdering av mulige påvirkninger.  

Hovedmålsetning med dette tiltaksprogrammet er å oppsummere alle de tiltakene som skal 
gjennomføres i vannregion Troms i planperioden 2016-2021 for å oppnå standard miljømål 
for alle vannforekomstene. Tiltakene er nærmere beskrevet i de lokale tiltaksanalysene som 
er utarbeidet for hvert av de seks vannområdene i regionen. Dette tiltaksprogrammet er 
handlingsprogrammet for Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021. 

 

Tiltaksprogrammet for vannregion Troms gir en oversikt over;  

 

1. Hvilke vannforekomster som er i risiko for ikke å oppnå miljømål;  

- på grunn av kjente påvirkninger   

- hvor vi mangler kunnskap om påvirkningene/tilstand som må undersøkes 

nærmere i denne planperioden  

- som er kandidater for mindre strenge miljømål på grunn av stor samfunns-

nytte og/eller uforholdsmessige store kostnader/manglende teknologi 

 

2. Hvilke målsettinger en har satt for vannforekomster i risiko/mulig risiko og hvilke tiltak 

som; 

- er mulige å få gjennomført i denne planperioden 

- kan iverksettes men må utsettes på grunn av manglende teknologi/ 

kunnskap/ store kostnader til ny planperiode 

- overvåking / kartlegging 

 

3. Hvilke sektormyndigheter som er ansvarlig for å vurdere og iverksette tiltakene som 

berører deres respektive ansvarsområder (innen 3 år etter vedtatt plan).  
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1.2 Kort om vannregionen Troms og inndelingen i vannforekomster 
Forvaltning av vann er utfordrende fordi vannet er i bevegelse og følger verken kommune,- 

fylkes- eller landegrenser.  Forvaltning av vann forutsetter inndeling i vannforekomster- først 

og fremst basert på hvilken vanntype; elv eller bekkefelt, innsjøer, kystvann eller grunnvann.  

Vannregion Troms er av forvaltningsmessige grunner delt inn i seks vannområder som vist i 

figur 1.2.  

 

Figur 1.2 Viser de seks vannområdene i vannregion Troms. Vannregionen grenser mot vannregion Finnmark i nord og 
Vannregion Nordland i sør, mot øst grenser regionen mot Sverige og Finland. 

Normalt følger inndelingen av vannforekomster vannets geografiske grenser men av 

forvaltningsmessige grunner kan en elv kan være delt inn i flere vannforekomster da ulike 

deler av elven har ulike naturlige kvaliteter eller påvirkninger. Samtidig kan flere mindre 

bekker og elver være slått sammen til et elve- og bekkefelt om det er i et område uten 

spesielle påvirkninger. En fjord kan også bestå av mange vannforekomster på grunn av at 

inndelingen er gjort etter en fjordmodell som tar hensyn til både vannkvalitet og 

undervannslandskap. Også havner hvor en har moloer som delvis avgrenser vannområdet 

blir definert som en egen vannforekomst.  
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Tabell 1.2 er sammenstilling av antall vannforekomstene fordelt på de ulike vannkategoriene 

som brukes i vanndirektivarbeidet. 

Tabell 1.2 Oversikt over antall vannforekomster av de ulike vanntypene i vannområdene i Troms. 

Vannområde 
Vanntype 

Innsjøer Elver Grunnvann Kystvann 

Nordreisa-Kvænangen 51 135 7 17 

Lyngen-Skjervøy 33 123 9 16 

Balsfjord-Karlsøy 32 155 16 67 

Bardu-Målselv 62 187 20 8 

Senja 49 143 7 48 

Harstad-Salangen 54 166 8 39 

Totalt 281 909 67 195 

Hele vannregionen                            1452 

 

 

2 Analyser og grunnlag for prioritering av tiltak 

Innholdet i dette kapittelet skal belyse grunnlaget for endelige prioriteringer av tiltak og angi 

de overordnede føringene som ligger til grunn for prioriteringene.  

2.1 Grunnlag for prioritering av tiltak 

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål 

Hovedutfordringen i Troms er at vi har et mangelfullt kunnskapsgrunnlag yngre enn 10 år, 

noe som gjør at det er vanskelig å vurdere hvordan en skal kunne måle effekt og eventuell 

samfunns-nytte (gjelder spesielt effekttap ved energiproduksjon samt samfunns-nytte av 

havn, vei, molo og mudring samt behov for avløp/utslipp) opp mot kostnader for de ulike tiltak 

som foreslås.  Som en ser av tabell 2.1 er det 18,5 % av vannforekomstene i vannregion 

Troms som er i risiko for ikke å oppnå miljømålene innen 2021. 3,5 % er udefinert- dvs. vi vet 

ikke om de er i risiko eller ikke og 77,9 % er ikke i risiko. 

Tabell 2.1 Risikovurdering for vannforekomstene i vannregion Troms per 1.5.2014 

Vurdering  

Alle 

Ant. Prosent 

Ingen risiko 1080 77,9 

Mulig risiko 1 0,1 

Udefinert 49 3,5 

Risiko 257 18,5 
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Figur 2.1 Overordnet kart over «risikobildet» for vannregion Troms. Risikostatus for de enkelte vannforekomster vises 
med ulik farge.  Vannforekomster som står i risiko for ikke å oppnå miljømålene er merket med rødt, de med mulig 
risiko er merket med oransje mens de som er udefinert er grå. Vannforekomster der det ikke er risiko for ikke å oppnå 
miljømålene er avmerket med grønn farge (ingen risiko). 

I tabell 2.2 ser en at hele 155 elvevannsforekomster, 52 innsjøer og 18 kystvanns-

forekomster som ikke oppnår god eller bedre miljøstatus. I tillegg er det 271 

elvevannsforekomster, 64 innsjøer og 11 kystvannsforekomster som ikke har data 

tilgjengelig for at Fylkesmannen kan vurdere miljøstatus. Dette vil si at det kreves tiltak for å 
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oppnå bedre miljøstatus i de som er dårligere enn «god» og det kreves 

problemkartlegging/overvåkning i de vannforekomstene som er «udefinerte». 

Tabell 2.2 Oversikt over økologisk tilstand i vannforekomstene i vannregion Troms per 1.5.2014 

Økologisk 

tilstand 

Elv Innsjø Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Svært god 195 22 549 109 287 45 15 888 

God 289 21 982 57 208 121 8 184 

Moderat 80 1 004 35 269 14 208 

Dårlig 62 746 15 85 1 0 

Svært dårlig 13 246 2 8 3 26 

Udefinert 271 19 912 64 157 11 131 

 

I tabell 2.3 ser en at hele 13 kystvannsforekomster og 1 innsjøvannforekomst som ikke 

oppnår god kjemisk status. I tillegg er det 908 elvevannsforekomster, 281 innsjøer og 34 

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 2.3 Oversikt over kjemisk tilstand i vannforekomstene i vannregion Troms per 1.5.2014 

Kjemisk 

Tilstand 

Elv Innsjø Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Oppnår god 2 0 0 0 11 5 248 

Oppnår ikke god 0 0 1 14 13 259 

Udefinert 908 66 340 281 1 001 171 18 929 
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2.2 Lokale tiltaksanalyser  

Vannområdet Harstad-Salangen:  

 

Figur 2.2 Overordnet kart for vannområdet Harstad-Salangen. Risikostatus for de enkelte vannforekomster vises med 
ulik farge.  Vannforekomster som står i risiko for ikke å oppnå miljømålene er merket med rødt, de med mulig risiko er 
merket med oransje mens de som er udefinert er grå. Vannforekomster der det ikke er risiko for ikke å oppnå 
miljømålene er avmerket med grønn farge. 

Som en ser av tabell 2.4 er det 22 % av vannforekomstene i vannområdet som er i risiko. 6,6 

% er udefinert - dvs. vi vet ikke om de er i risiko eller ikke og 70 % er ikke i risiko.  

Tabell 2.4 Risikovurdering for vannforekomstene i vannområdet Harstad-Salangen per 1.5.2014 

Vurdering 

Alle 

Ant. Prosent 

Ingen risiko 183 70,7 

Mulig risiko 1 0,4 

Udefinert 17 6,6 

Risiko 58 22,4 
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I tabell 2.5 ser en at hele 39 elvevannsforekomster, 14 innsjøer og 7 kystvannsforekomster 

som ikke oppnår god eller bedre miljøstatus. I tillegg er det 39 elvevannsforekomster, 9 

innsjøer og 2 kystvannsforekomster 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 2.5 Økologisk tilstand for vannforekomstene i vannområdet Harstad-Salangen per 1.5.2014 

Økologisk 

tilstand 

Elv Innsjø Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Svært god 36 4 246 15 31 5 1 836 

God 51 3 435 16 23 27 2 444 

Moderat 27 241 10 39 4 29 

Dårlig 7 30 2 4 1 - 

Svært dårlig 6 90 2 8 2 23 

Udefinert 39 1 662 9 6 2 22 

 

I tabell 2.6 ser en at hele 4 kystvannsforekomster som ikke oppnår god kjemisk status. I 

tillegg er det 165 elvevannsforekomster, 54 innsjøer og 34 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 2.6 Kjemisk tilstand i vannområde Harstad-Salangen per 1. mai 2014. 

Kjemisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Oppnår god 1 8 - - 1 180 

Oppnår ikke god 0 0 - - 4 101 

Udefinert 165 9 696 54 111 34 4 073 
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Vannområdet Senja:  

 

Figur 2.3 Overordnet kart for vannområdet Senja. Risikostatus for de enkelte vannforekomster vises med ulik farge.  
Vannforekomster som står i risiko for ikke å oppnå miljømålene er merket med rødt, de med mulig risiko er merket med 
oransje mens de som er udefinert er grå. Vannforekomster der det ikke er risiko for ikke å oppnå miljømålene er 
avmerket med grønn farge. 

Som en ser av tabell 2.7. er  16,2 % av vannforekomstene i vannområdet i risiko, 0,8 % er i 

mulig risiko. 7,5 % er udefinert- dvs. vi vet ikke om de er i risiko eller ikke og  75,4 % er ikke i 

risiko.  

Tabell 2.7 Risikovurdering for vannforekomstene i vannområdet Harstad-Salangen per 1.5.2014 

Vurdering  

Alle 

Antall Prosent 

Ingen risiko 181 75,4 

Mulig risiko 2 0,8 

Udefinert 18 7,5 

Risiko 39 16,2 
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I tabell 2.8 ser en at hele 30 elvevannsforekomster, 7 innsjøer og 1 kystvannsforekomster 
som ikke oppnår god eller bedre miljøstatus. I tillegg er det 37 elvevannsforekomster, 23 
innsjøer og 1 kystvannsforekomster 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 2.8 Økologisk tilstand i vannområdet Senja per 1. mai 2014. 

Økologisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Svært god 27 1 049 9 13 15 3 995 

God  49 2 720 10 20 31 1 347 

Moderat 17 207 6 12 0 0 

Dårlig 13 161 1 15 0 0 

Svært dårlig 0 0 0 0 1 4 

Udefinert 37 1573 23 51 1 1 

 

I tabell 2.9 ser en at 1 kystvannsforekomst ikke oppnår god kjemisk status. I tillegg er det 143 
elvevannsforekomster, 49 innsjøer og 46 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 den ene kystvannsforekomsten som «Oppnår ikke god»- 
status og det kreves problemkartlegging/overvåkning i de vannforekomstene som er 
«udefinerte». 

Tabell 2.9 Kjemisk tilstand i vannområde Senja per 1. mai 2014. 

Kjemisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Oppnår god 0 0 0 0 1 118 

Oppnår ikke god 0 0 0 0 1 0 

Udefinert 143 5 710 49 100 46 5 100 
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Vannområdet Bardu-Målselv:  

 

Figur 2.4 Overordnet kart for vannområdet Bardu-Målselv. Risikostatus for de enkelte vannforekomster vises med ulik 
farge.  Vannforekomster som står i risiko for ikke å oppnå miljømålene er merket med rødt, de med mulig risiko er 
merket med oransje mens de som er udefinert er grå. Vannforekomster der det ikke er risiko for ikke å oppnå 
miljømålene er avmerket med grønn farge. 

Som en ser av tabell 2.10 er 17,5 % av vannforekomstene i vannområdet 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 2.10 Risikovurdering for vannforekomstene i vannområdet Bardu-Målselv per 1.5.2014 

Vurdering  

Alle 

Ant. Prosent 

Ingen risiko 207 80,5 

Mulig risiko 0 0 

Udefinert 5 1,9 

Risiko 45 17,5 
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I tabell 2.11 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 2.11 Økologisk tilstand i vannområdet Bardu-Målselv per 1. mai 2014. 

Økologisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Svært god 32 4 320 18 121 0 0 

God  50 4 990 12 75 5 288 

Moderat 13 190 7 162 3 45 

Dårlig 17 222 4 18 0 0 

Svært dårlig 0 0 0 0 0 0 

Udefinert 75 10 396 21 89 0 0 

 

Tabell 2.12 viser at 1 vannforekomst 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 den ene som ikke oppnår god status og det kreves 

problemkartlegging/overvåkning i de vannforekomstene som er udefinerte. 

Tabell 2.12 Kjemisk tilstand i vannområde Bardu-Målselv per 1. mai 2014 

Kjemisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Oppnår god 1 16 0 0 0 0 

Oppnår ikke god 0 0 1 14 0 0 

Udefinert 186 20 102 61 452 8 333 
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Vannområdet Balsfjord-Karlsøy:  

 

Figur 2.5 Overordnet kart for vannområdet Balsfjord-Karlsøy. Risikostatus for de enkelte vannforekomster vises med 
ulik farge.  Vannforekomster som står i risiko for ikke å oppnå miljømålene er merket med rødt, de med mulig risiko er 
merket med oransje mens de som er udefinert er grå. Vannforekomster der det ikke er risiko for ikke å oppnå 
miljømålene er avmerket med grønn farge. 

Som en ser av tabell 2.13. er det 13,4 % av vannforekomstene i vannområdet som er i risiko. 

2,4 % er udefinert- dvs. vi vet ikke om de er i risiko eller ikke og 84,3 % er ikke i risiko.  

Tabell 2.13 Risikovurdering vannområdet Balsfjord -Karlsøy per 1. mai 2014: 

Vurdering  

Alle 

Ant. Prosent 

Ingen risiko 214 84,3 

Mulig risiko 1 0,4 

Udefinert 5 2 

Risiko 34 13,4 
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I tabell 2.14 ser en at hele 16 elvevannsforekomster, 8 innsjøer og 7 kystvannsforekomster 

som ikke oppnår god eller bedre miljøstatus. I tillegg er det 60 elvevannsforekomster, 6 

innsjøer og 4 kystvannsforekomster 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 2.14 Økologisk tilstand i vannområdet Balsfjord -Karlsøy per 1. mai 2014. 

Økologisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Svært god 17 1 258 8 13 21 8 944 

God  62 6 044 10 54 35 1 973 

Moderat 9 169 6 9 7 133 

Dårlig 7 11 2 15 0 0 

Svært dårlig 0 0 0 0 0 0 

Udefinert 60 3 585 6 5 4 46 

 

I tabell 2.15 ser en at 7 kystvannsforekomster som ikke oppnår god kjemisk status. I tillegg er 

det 155 elvevannsforekomster, 32 innsjøer og 58 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 som «Oppnår ikke god»- status og det kreves 

problemkartlegging/overvåkning i de vannforekomstene som er «udefinerte». 

Tabell 2.15 Kjemisk tilstand i vannområde Balsfjord-Karlsøy per 1. mai 2014. 

Kjemisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Oppnår god 0 0 0 0 2 136 

Oppnår ikke god 0 0 0 0 7 131 

Udefinert 155 11 070 32 98 58 10 830 
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Vannområdet Lyngen-Skjervøy:  

 

Figur 2.6 Overordnet kart for vannområdet Lyngen-Skjervøy. Risikostatus for de enkelte vannforekomster vises med 
ulik farge.  Vannforekomster som står i risiko for ikke å oppnå miljømålene er merket med rødt, de med mulig risiko er 
merket med oransje mens de som er udefinert er grå. Vannforekomster der det ikke er risiko for ikke å oppnå 
miljømålene er avmerket med grønn farge. 

Som en ser av tabell 2.16 er det 31,4 % av vannforekomstene i vannområdet som e r i risiko, 

0,6 % er i mulig risiko. 0,6 % er udefinert- dvs. vi vet ikke om de er i risiko eller ikke og 67,4 

% er ikke i risiko.  

Tabell 2.16 Risikovurdering vannområdet Lyngen-Skjervøy per 1. mai 2014: 

Vurdering  

Alle 

Ant. Prosent 

Ingen risiko 116 67,4 

Mulig risiko 1 0,6 

Udefinert 1 0,6 

Risiko 54 31,4 
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I tabell 2.17 ser en at hele 26 elvevannsforekomster, 6 innsjøer og 1 kystvannsforekomst 

som ikke oppnår god eller bedre miljøstatus. I tillegg er det 39 elvevannsforekomster, 4 

innsjøer og 2 kystvannsforekomster 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 2.17 Økologisk tilstand i vannområdet Lyngen-Skjervøy per 1. mai 2014 

Økologisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km2) 
Ant. 

Areal 

(km2) 

Svært god 27 3 268 22 43 1 368 

God  31 2 755 1 7 12 1 111 

Moderat 9 147 4 36 1 38 

Dårlig 11 213 2 11 0 0 

Svært dårlig 6 114 0 0 0 0 

Udefinert 39 2 239 4 4 2 15 

 

I tabell 2.18 ser en at det er 123 elvevannsforekomster, 33 innsjøer og 16 

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 den ene 

kystvannsforekomsten som «Oppnår ikke god»- status og det kreves 

problemkartlegging/overvåkning i de vannforekomstene som er «udefinerte». 

Tabell 2.18 Kjemisk tilstand i vannområde Lyngen-Skjervøy per 1. mai 2014. 

Kjemisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Oppnår god 0 0 0 0 0 0 

Oppnår ikke god 0 0 0 0 0 0 

Udefinert 123 8 737 33 101 16 1 532 
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Vannområdet Nordreisa-Kvænangen:  

 

Figur 2.7 Viser et overordnet kart for vannområdet Nordreisa-Kvænangen. Risikostatus for de enkelte vannforekomster 
vises med ulik farge.  Vannforekomster som står i risiko for ikke å oppnå miljømålene er merket med rødt, de med 
mulig risiko er merket med oransje mens de som er udefinert er grå. Vannforekomster der det ikke er risiko for ikke å 
oppnå miljømålene er avmerket med grønn farge. 

Som en ser av tabell 2.19 er 13,8 % av vannforekomstene i vannområdet i risiko, 1,5 % er i 
mulig risiko. 1,5 % er udefinert- dvs. vi vet ikke om de er i risiko eller ikke og  84,2 % er ikke i 
risiko.  

Tabell 2.19 Risikovurdering vannområdet Nordreisa-Kvænangen per 1. mai 2014: 

Vurdering  

Alle 

Ant. Prosent 

Ingen risiko 171 84,2 

Mulig risiko 1 0,5 

Udefinert 3 1,5 

Risiko 28 13,8 
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I tabell 2.20 ser en at hele 13 elvevannsforekomster og 6 innsjøer som ikke oppnår god eller 

bedre miljøstatus. I tillegg er det 25 elvevannsforekomster, 1 innsjøer og 2 

kystvannsforekomster 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 2.20 Økologisk tilstand i vannområdet Nordreisa-Kvænangen per 1. mai 2014. 

Økologisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Svært god 56 8 408 37 67 3 745 

God  41 1 967 7 30 12 1 149 

Moderat 6 65 2 7 0 0 

Dårlig 7 119 4 33 0 0 

Svært dårlig 0 0 0 0 0 0 

Udefinert 25 362 1 2 2 46 

 

Av tabell 2.21 fremgår at det for samtlige 135 elvevannsforekomster, 51 innsjøer og 17 

kystvannsforekomster ikke finnes data tilgjengelig slik at Fylkesmannen kan vurdere kjemisk 

tilstand. Dette vil si at det kreves problemkartlegging/overvåkning i disse vannforekomstene. 

Tabell 2.21 Kjemisk tilstand i vannområdet Nordreisa-Kvænangen per 1. mai 2014 

Kjemisk 

tilstand  

Elv  Innsjø  Kystvann 

Ant. 
Lengde 

(km) 
Ant. 

Areal 

(km
2
) 

Ant. 
Areal 

(km
2
) 

Oppnår god 0 0 0 0 0 0 

Oppnår ikke god 0 0 0 0 0 0 

Udefinert 135 10 921 51 139 17 1 941 

 

2.3 Gjennomførte tiltak fra pilotfasen (vannområdet Bardu-Målselv).  
(se kap. 1.3 i forvaltningsplanen) 
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2.4 Overordnede føringer 

Føringer i grensekryssende vassdrag 

Vannregion Troms må ha en felles forvaltning med god samordning med Vattenregion 

Bottenviken om disse grensekryssende vannforekomster. For å sikre en samordnet 

vannforvaltning har arbeidet mellom landene handlet om harmonisering av metoder for 

inndeling, typifisering, karakterisering, risikovurdering og klassifisering av disse 

vannforekomstene.  

Samordningen har også skjedd gjennom dialog hvor formålet har vært å samordne miljømål, 

tiltaksprogram og overvåkingsprogram slik at både forvaltningsplan og tiltaksprogram skal 

fremstå som enhetlige på begge sider av riksgrensen.   

Under forvaltningssyklusen 2010-2015 har det blitt avholdt flere møter mellom Norge og 

Sverige. Høsten 2011 ble det avholdt et møte i Stockholm for å arbeide fram en strategi for 

grensevannsarbeidet. Våren 2012 ble det gjennomført en felles workshop for berørte 

vannregionmyndigheter og länsstyrelser. Etter dette har det vært gjennomført ytterligere 

møter mellom regionene høsten 2013 og våren 2014. Formålet med møtene har vært å 

arbeide fram en strategi med prinsipper og tilnærminger for felles klassifisering, 

forvaltningsplan og tiltaksprogram for områdene som deles mellom landene. 

Vannregion Troms har flere grensekryssende vassdrag; de fleste er i vannområdet Bardu-

Målselv som grenser mot Bottenviken på svensk side, mens der er et grensekryssende 

vassdrag til Finland i Nordreisa-Kvænangen (se figur 2.8). 

   

Figur 2.8 Oversikt over vannregionene på  norsk og svensk side av grensen 
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 Sverige Norge 

 Hög (Nära naturligt) Svært god (nær naturtilstand) 

 God God 

 Måttlig Moderat 

 Otillfredsställande Dårlig 

 Dålig Svært dårlig 
Figur 2.9 Klassifiseringsfarger og benevning på status for respektive land 

  

Utfordringene med grensekryssende vassdrag mellom Vannregion Troms og Bottenviken 

består av følgende: 

Oppløsningen i det svenske vassnet.se er lavere enn den norske vann-nett.no. Dette 

medfører at en noen mindre vassdrag forsvinner på svensk side og inngår ikke i deres 

klassifisering 

Sveriges vannforekomstinndeling: 

 Skala 1:250 000 

 Homogenitet, type, status og påvirkning 

 Innsjøer > 1 km
2
 er en vannforekomst 

 Elver/bekker > 10 km
2
 nedbørsfelt er en vannforekomst 

 Hydrologiskt sammenheng, men ingen krav (øvrig vann fyller ut vannforekomster) 

Beskyttende områder 

  Norges vannforekomstinndeling: 

 Skala 1:50 000 

 Alle insjøer > 0,5 km
2
 er en vannforekomst 

 Alle påvirkede innsjøer er en vannforekomst 

 Alle insjøer < 0,5 km
2
 regnes som nedbørsfelt 

 Alle nedbørsfelt inngår i nettverket 

 Det finnes ikke «øvrig» vann 

 Man grupperer flere mindre nedbørsfelt til en vannforekomst 

 

Der er krav på svensk side om å karakterisere vannforekomster med referanse til resultater 

fra grundige undersøkelser i enkelt vannforekomster som er representative for området. I 

Bottenviken brukes resultatene fra vannforekomsten Abiskojaure. Dette medfører at alle 

vannforekomster i grensetraktene har forhøyede verdier av kvikksølv. Vi mangler tilsvarende 

undersøkelser fra norsk side. 

Sverige og Norge legger ulik vekt på betydningen av fremmede arter i grensevann-

forekomstene. Fremmede arter kan både være til dels eksotisk arter men også hjemlige arter 

som flyttes mellom innsjøer og dermed påvirker den økologiske funksjonen i 

vannforekomstene. I vannregion Troms anser man også spredningen av parasitten 

Gyrodactylus salaris som svært viktig å håndtere og sette i gang tiltak mot. På svensk side er 

ikke denne parasitten ansett som noe problem da laksefisk i Østersjøen ikke har noe 

problem med denne parasitten. I Norge er man i ferd med å lykkes med å bekjempe 

Gyrodactylus salaris og man ønsker ikke resmitte fra blant annet Sverige der parasitten 

finnes naturlig. Både videre kartlegging av utbredelsen av Gyrodactylus salaris på svensk 

side og forebyggende tiltak som felles informasjonskampanjer bør settes inn i neste fase.  
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Det mangler datagrunnlag fra vannforekomster i grenseområdene på norsk side og det gjør 

det vanskelig å vurdere tilstand. 

Fordi vi bør ha en felles linje for forvaltningen over landegrensene har Vannregion Troms 

valgt å følge samme linje som vannregion Bottenviken for karakterisering av risiko og 

begrunnelse for kjemisk tilstand for grensevannforekomstene Troms-Bottenviken. Dette 

innebærer kun de vassdragene som faktisk krysser landegrensen og gjelder både for de 

vannforekomster som har Sverige nedstrøms, og de vannforekomster som har Sverige 

oppstrøms. For disse grensevannforekomstene er vannregionmyndighetene på norsk og 

svensk side blitt enig om følgende: 

 Økologisk tilstand blir «Svært god» (dersom man ikke har data som sier noe annet). 

 Kjemisk tilstand forblir udefinert på norsk side på grunn av manglende målinger i den 

aktuelle vannforekomsten. 

 Påvirkninger: 

o Forurensing (Langtransportert forurensing) 

o Tungmetaller (basert på undersøkelser på svensk side) 

 Risikovurdering: Samtlige vassdrag i grenseområdet mot Sverige settes ”i risiko” for 

ikke å oppnå miljømål på grunn av kjemisk tilstand. Vurderingsgrunn: Svenske 

målinger av kjemisk tilstand tilsier at en ikke vil oppnå god kjemsik tilstand innen 

2021. 

Tabell 2.22 Økologisk tilstand i de deler av vannregion Bottenviken (og Torneå) som ligger i Troms per 1.5. 2014 

Land 

Økologisk tilstand 

Elv Innsjø 

Antall Lengde (km) Antall Areal (km
2
) 

Bottenviken Hög (Nära naturligt) 4-5 - 4 - 

Troms Svært god 7 46 4 7 

 

Tabell 2.23 Kjemisk tilstand i grensekryssende vassdrag i vannregion Troms/Bottenviken per 1.5.2014 

Land Kjemisk tilstand 

Elv Innsjø 

Antall Lengde (km) Antall Areal (km
2
) 

Bottenviken Oppnår ikke god 4-5 - 4 - 

Troms Udefinert 7 46 4 7 
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Tabellene 2.24 og 2.25 oppsummerer de vannforekomstene dette gjelder:  

Tabell 2.24 Økologisk tilstand og risikovurdering for innsjøer som grenser mot Sverige. 

Vann ID Navn 
Risiko-
vurdering 

Økologisk 
tilstand 

Kjemisk 
tilstand 

Kommu
ne 

196-2395-L Rostojavri (Store Rosta) risiko Svært god Udefinert Målselv 

196-49912-L Bardaljavri risiko Svært god Udefinert Målselv 

196-2401-L Stuora Gamasjavri risiko Svært god Udefinert Bardu 

302-49417-L Gorzejavri risiko Svært god Udefinert Bardu 
 

Tabell 2.25 Økologisk tilstand og risikovurdering grensekryssende vassdrag (elver) mot Sverige. 

Vann ID Navn Risikovurdering Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Kommune 

302-63-R Elv i Isdalen risiko Svært god Udefinert Målselv 

196-227-R Kuollejohka risiko Svært god Udefinert Bardu 

302-55-R Skadjajohka risiko Svært god Udefinert Bardu 

302-51-R Riksojohka risiko Svært god Udefinert Bardu 

 

Vannregion Troms har etter råd fra Fylkesmannen i Troms valgt å foreslå problemkartlegging 

av noen av disse grensevann-forekomstene for å opparbeide mer kunnskap om tilstanden i 

denne planperioden, slik at en kan ha et grunnlag for å vurdere om der er behov for tiltak i 

neste planperiode. 

2.5 Klimatilpasninger 
Klimascenarioene for Troms fylke tilsier mindre snø, kortere vintersesong, mer 

ekstremnedbør og høyere temperatur. Dette tilsier at det på sikt kan bli mindre vårflommer i 

de store innlandsvassdragene i fylket som har store flommer av snøsmelting. Dette gjelder 

eksempelvis Salangsvassdraget, Bardu- og Målselvvassdraget samt Reisavassdraget. Det 

er også flere mellomstore uregulerte vassdrag av denne type i fylket som eksempelvis 

Spansdalselva, Nordkjoselva, Signaldalselva, Kitdalselva, Rotsundelva, Badderelva og 

Kvænangselva.  

I slike typer vassdrag forventes også flomtoppen å komme tidligere uten at en forventer 

spesielt store virkninger av dette. Økt hyppighet av mildvær kombinert med store 

nedbørsmengder som regn vinterstid vil øke faren for vinterisganger i denne type vassdrag. 

Dette kan føre til betydelige oversvømmelser og senere islegging av elvenære 

områder/flommarksbiotoper. 

Økt hyppighet av ekstremnedbør øker faren for flomskader og skredrelaterte prosesser i 

bratte vassdrag, og det forventes at det er denne skadetypen samt skred knyttet til nedbør 

og snø som vil være mest fremtredende i fylket i fremtiden. Disse prosessene vil naturlig 

kunne lede til omfattende masseavlagring og endring av biotoper langs nedenforliggende 

deler av vassdragene. Enkelte flommarksbiotoper kan bli påvirket av dette. 

Nedbørsrelaterte flommer kan også gi store flommer i større vassdrag. Et eksempel på dette 

er flommen i indre Troms i juli 2012 der meget stor flom som følge av ekstremnedbør og 

snøsmelting ga ekstremflom i øvreliggende sideelver til Bardu- og Målselv-vassdraget men 

også stor skadeflom i hovedvassdraget. 
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Tidligere vårflom, og høy sommertemperaturer kan gi lavere sommer- og høstvannføring 

med høy vanntemperatur i enkelte vassdrag, og dette kan gi endringer i det biologiske 

mangfoldet. 

Ovennevnte forhold tilsier at det sannsynligvis blir økt behov for sikringstiltak langs mindre og 

bratte vassdrag. Dette kan påvirke økologien til enkelte vannforekomster. Det kan bli mindre 

behov for «tradisjonelle» sikringsanlegg langs de store og mellomstore vassdragene som har 

dominerende vårflom. Her kan det i stedet iverksettes miljøtiltak for å forbedre forholdene der 

vannforekomster er påvirket av disse. 

Oppsummert påvirkninger av klima endringer for vannregion Troms: 

 Brevassdragene (turbide vassdrag) som vanntype vil kunne bli endret. 

 Sjørøye som forekommer i flere vassdrag vil bli utsatt på grunn av høyere 

vanntemperaturer og endrete vannføringsregimer. 

Spesielt for innlandsvassdragene; Periodevise lave vannføringer på ettersommeren 

kombinert med høye temperaturer vil kunne påvirke anadrom fisk på en negativ måte. 

 

3 Tiltak for å nå miljømålene  

3.1 Oversikt over påvirkninger i vannregionen 

Elvevannforekomster 

Av figur 4.2 ser en hva som påvirker vannmiljøet i elvevannsforekomstene i Troms. Fysiske 

inngrep med vannføringsendring utgjør majoriteten, sammen med fremmede arter 

(lakseparasitten Gyrodactulus salaris og karpefisken ørekyt, Phoxinus phoxinus) og 

vannuttak til ulike formål og andre påvirkninger er faktorene som gir dårligst tilstand i 

forekomstene. I figurene 3.1, 3.2 og 3.3 oppsummeres hva de viktigste påvirkningene for de 

ulike vanntypene er.  

 

Figur 3.1 Viser hva som påvirker elver og bekker i Troms og i hvilken grad. 
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Innsjøer 

Av figur 3.2 ser en hva som påvirker vannmiljøet i innsjøvannforekomstene i Troms. Fysiske 

inngrep med vannføringsendring utgjør sammen med avrenning fra landbruk og vannuttak 

det som gir dårligst tilstand i forekomstene.  

 

Figur 3.2 Viser hva som påvirker innsjøene i Troms og i hvilke grad. 

 

Kystvann  

Av figur 3.4 ser en hva som påvirker vannmiljøet i kystvannsforekomstene i Troms. Fysiske 

inngrep som moloer, veifyllinger og broer, avrenning fra byer og tettbygde strøk, punktutslipp 

fra indristri, avrenning fra transport/infrastruktur og annen diffus kilde samt andre 

påvirkninger er faktorene som gir dårligst tilstand i forekomstene. I figur 3.3. ser vi at fysiske 

inngrep i vannforekomstene er hovedpåvirkning i form av vannkraft og drikkevannsuttak. 

Deretter kommer avrenning fra annen diffus kilde  

 

Figur 3.3 Viser hva som påvirker kystvannet i Troms og i hvilken grad det påvirker. 
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Grunnvann  

 
Grunnvannet er vannet som fyller porene og sprekkene i grunnen under oss. Grunnvannets 
overflate kalles grunnvannsspeilet. Grunnvann kan utgjøre en hygienisk sikker og 
kostnadseffektiv vannforsyning til en lang rekke formål.  
 
Det er generelt liten bevissthet og kunnskap om grunnvann i vannregionen, noe som 
medfører at grunnvann ofte overses eller nedprioriteres samfunnsplanleggingen. Likevel ser 
vi at enkelte kommuner nå begynner å bygge ut drikkevannsforsyning basert på grunnvann 
for enkelte områder. Dette vil på sikt også vil øke bevisstheten om kvaliteten på denne 
ressursen.  
 
Dersom det oppstå spørsmål om grunnvannsressursene kan man henvende seg til Norges 
Geologiske Undersøkelser som har ansvaret for kartlegging og overvåking av 
grunnvannsressursene i Norge. 
 

 
Figur 3.4 Viser eksemplet på gart som viser potensialet for grunnvann i deler av vannområdet Nordreisa-Kvænangen. 
Kart er tilgjengelig for hele fylket på: http://geo.ngu.no/kart/minkommune/ 

Vanndirektivet fastslår miljømål for grunnvannsforekomstene; Grunnvannet skal ha en «god 
kjemisk og kvantitativ tilstand». Forringelse av den kjemiske tilstand skjer i hovedsak 
gjennom forurensing av grunn med påfølgende sig av forurensing ned til grunnvannet.  
 
Kvantitativ tilstand beskriver nivå av grunnvannsspeilet på grunn av tørke eller forbruk av 
vann. Nydannelse eller «mating» av grunnvann skjer ved at nedbør og smeltevann renner 
ned i bakken og ned til grunnvannsspeilet. Til forskjell fra overflatevann som er i elv, innsjø 
eller kystvann, er grunnvann en skjult ressurs som det er utfordrende og kostnadskrevende å 
kartlegge.  
 

 

http://geo.ngu.no/kart/minkommune/
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Tabell 3.1 Oversikt over kjemisk og kvantitativ tilstand i grunnvannsforekomstene i Troms. 

 Kjemisk tilstand Kvantitativ tilstand 

God Dårlig Udefinert God Dårlig Udefinert 

Antall  51 6 1 - - 58 

Areal (km
2
)  229 57 1 - - 287 

 
Som en ser av tabell 3.3 er det gjennomgående lite kunnskap om grunnvannsforekomstene i 
vannregion Troms. NGU antar å være relativt liten belastning av både uttak og aktuell 
forurensing i de fleste forekomstene i regionen. Det antas også at forekomstene er preget av 
rikelig nedbør (god påfylling) og rask vannutskifting. Norges geologiske undersøkelse 
bekrefter at det er grunn til å anta at de fleste registrerte forekomster har god kjemisk og 
kvantitativ tilstand. Mer om grunnvann finnes på ; 
http://www.grunnvann.no/forvaltning_norsk.php 
 
Selv om der er seks grunnvannsforekomster i risiko- er det kun foreslått 3 tiltak i Troms; to i 
Bardu-Målselv (Setermoen og Olsborg) samt et tiltak i Reisadalen- dette for en forekomst 
som ikke er i risiko men som vi mistenker kan være påvirket. Disse grunnvannsforekomstene 
påvirkes hovedsakelig av forurensing (kjemisk tilstand) – påvirkning er sigevann fra 
forurenset grunn. 
 
Det har vært ønskelig med bedre kunnskapsgrunnlag om grunnvannsressursene i  
vannregion Troms, men undersøkelsene er kostbare og samfunnsnytten er relativt begrenset 
før man eventuelt ønsker å ta i bruk grunnvann som vannforsyning. 
 

3.2 Tiltak mot forurensning   
  

 Forurensning fra punktkilder  
Tabell 3.2 Punktutslipp - og deres mulige effekter på vannmiljøet 

Aktivitet eller 

drivkraft 
Påvirkning Effekt 

Industri 

 

 

Utslipp av prosess- og 

avløpsvann til grunnvann og 

overflatevann 

Gifteffekter på biota og human helse kan forekomme, økt 

suspensjon av faste stoffer, organisk materiale endrer 

oksygeninnhold, næringsstoffer endrer økosystemer 

Renseanlegg 

Utslipp/overløp av 

avløpsvann til grunnvann og 

overflatevann 

Som over 

Deponi, 

avfallsplasser 
Kjemiske stoffer i sigevann Som over 

Akvakultur 
Foring, medisinering, 

rømning 

Økt mengde næringsstoffer, sykdommer, utslipp av 

veterinærprodukter, endring i næringskjede og kunstige 

populasjoner. 

 

http://www.grunnvann.no/forvaltning_norsk.php
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Bilde 1 Forsvarets aktiviteter i Troms påvirker store 
arealer. 

 

Bilde 2 Forurensinger påvirker til slutt alle i 
samfunnet- og våre kjøledyr... 

 

Langtransportert forurensing 

Det foreligger ikke dokumenterte påvirkninger av langtransporterte forurensinger i 

vannforekomster i Troms- men data fra Bottenviken vannregion i Sverige tyder på at dette 

kan være et større problem enn man har tenkt hittil.  

Vannregion Troms er mest sannsynlig påvirket, men at der ikke finnes måledata tilgjengelig 

for å kunne vurdere dette. I grensevassdragene er et av tiltakene å få opp et 

kartleggingsprosjekt som kan evaluere mulig kvikksølvnivå hos fisk som kan gi oss et 

utgangspunkt for neste forvaltningsperiode på denne type forurensing.  

Forsøpling 

Forsøpling er et generelt problem i fylket med villfyllinger – ofte i skråninger ned mot 

vannforekomster, forurensede strender på grunn av brenning av avfall i fjæra, manglende 

opprydding etter fritidsbruk og søppel fra båter og generelt aktiviteter på sjøen.  Ødelagte 

fiskeredskaper, blåser, plastdunker, plastsekker, presenninger, plastflasker og tauverk utgjør 

mye av søppelmengden ved opprydding av strender. Søppel havner ofte i fisk som blir syk 

av tilstoppet tarmkanal.  

  

Bilde 3 Viser at det som kastes i havet kommer tilbake til oss som forsøpler i form av lite hyggelige funn i fisken vi skal 
spise. 
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Sjøfugl får store problemer med snører og garn som de vikler seg inn i, samt angler og 

fiskesluker som de svelger. Det er estimert i flere studier at der er over en million sjøfugl som 

dør årlig på grunn av søppel. 

 

Bilde 4 Forsøpling får ofte store konsekvenser for allerede truede bestander av sjøfugl. Plast brytes svært sakte ned og 
utgjør et stadig økende problem både i våre egen kystfarvann og i verdenshavene. 

Spøkelsesgarn står ofte og fisker i mange år etter at de er tapt for fiskere. Der er også 

mange eksempler på at sel, oter og nise vikles inn i slike garn og dør av drukning. 

Søppel må ryddes opp fysisk og der må skapes bedre holdninger til å kaste søppel. 
Tilgrisete strender er bare toppen av søppelfjellet. En europeisk studie fra april 2014, den 

første av sin art, har kartlagt søppel på havbunnen i Barentshavet, Middelhavet og i 

Atlanteren. Resultatet er alarmerende: Forsøplingen av Europas hav er større enn fryktet, og 

selv på de største havdyp fant forskerne all slags avfall.  

Plast, og da særlig flasker og poser, utgjør brorparten av avfallet. Men også utstyr og 

redskaper fra fiskebåter er en viktig forsøplingskilde, ifølge studien. Utslippene av søppel 

påvirker derfor ikke bare vår egen vannregion men også store områder utenfor kysten og I 

havene hvor fisken vi er avhengig av vokser opp og henter sin nærings fra.  

Utslipp og utfasing av prioriterte stoffer 

I Troms har man hatt to store og omfattende oppryddingsprosjekter i sterkt forurensede 

havner; Tromsø og Harstad havn. Her er det foretatt en grundig prøvetaking før miljømudring 

hvor forurensede sedimenter fra havnebassenget er samlet opp og lagt i deponi. I tillegg har 

man harr en grundig gjennomgang med bedrifter og kommunen om å stoppe utslipp av 

miljøfarlige stoffer. Begge prosjektene er godt beskrevet og der er laget en plan for 

oppfølging av tiltakene med overvåking og oppfølging for å sjekke om tiltakene virker.   

Der er en rekke lite kartlagte avfallsdeponier og fyllinger, samt forurenset grunn i fylket hvor 

en ikke har dokumentasjon på hvor stort problemet med utslipp av miljøgifter er. Manglende 

kunnskap og metodikk til å håndtere problemet er ofte brukt som argument for å unnlate å 

gjøre noe med problemet. Hovedårsaken til manglende tiltak er ofte basert på økonomiske 

argumenter. For kommunene som forurensningsmyndighet oppleves både lite kompetanse 

om selve forurensingen og nærhet til problemeiere som en utfordring for å iverksette tiltak. 
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3.3 Tiltak mot biologiske påvirkninger 
Vurder om det trengs en kort innledende beskrivelse om biologiske påvirkninger generelt 

eller om det er nok med informasjonen som blir gitt i påfølgende underkapitler. Det kan 

vurderes å gi en innledende oversikt i form av en figur som viser fordeling av 

påvirkninger/type biologiske påvirkninger i de forskjellige vannområdene. 

Fiskeoppdrett 

Akvakulturloven har som formål å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og 

konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på 

kysten. Loven gir regler for tildeling av konsesjon med godkjennelse av bestemte lokaliteter 

til oppdrett av vannlevende dyr og planter. Loven gjelder på landterritoriet, i 

territorialfarvannet, i Norges økonomiske sone og på kontinentalsokkelen. Myndigheten for 

Akvakulturloven ligger til Fiskeridirektoratet 

Akvakulturtillatelsen gir rett til produksjon av bestemte arter på avgrensede geografiske 

områder lokaliteter) med de til enhver tid fastsatte begrensninger av tillatelsens omfang. 

Tillatelse kan gis dersom det er miljømessig forsvarlig, det ikke er i strid med vedtatte 

arealplaner eller vedtatte vernetiltak, avveiing av arealinteresser er foretatt, og det er gitt 

tillatelse etter: 

- matloven (myndighet er Mattilsynet) 

- forurensningsloven (myndighet i dette tilfellet er Fylkesmannen)) 

- havne- og farvannsloven (myndighet er Kystverket) 

- lov om vassdrag og grunnvann (myndighet er NVE) 

Akvakulturlovens kapitel III fastslår at akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en 

miljømessig forsvarlig måte. Den viktigste bestemmelsen i forhold til å kunne pålegge 

overvåking, både som et forebyggende tiltak og som et tiltak når behovet oppstår, er lovens 

§ 11 Miljøovervåking: ”Departementet kan i enkeltvedtak eller forskrift kreve at den som har 

eller søker om akvakulturtillatelse skal foreta nødvendige miljøundersøkelser og 

dokumentere miljøtilstanden på lokaliteten ved etablering, drift og avvikling av akvakultur”. 

Fiskeridepartementet forvalter Akvakulturloven. Konsesjonsmyndigheten er delegert til 

Fiskeridirektoratet. Aktuelle forskrifter: 

 Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivning (IK- Akvakultur) 

 Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) 

 Forskrift om krav til teknisk standard for installasjoner som nyttes til akvakultur 

(NYTEK) 

Fiskeridirektoratets tiltaksplan mot rømt oppdrettsfisk – settefiskanlegg: Omhandler bl.a. 

regelverksutvikling, økt kontrollinnsats, standardisering for å sette gode handlinger i system, 

bedre kommunikasjon og samhandling både med næringsaktørene og andre offentlige etater 

og å gjennomføre kompetansearbeid. 

Akvakulturkontroller: Omfatter internkontroll, revisjoner, tekniske inspeksjoner, 

rømningsinspeksjoner og andre kontroller. Det gjennomføres årlige revisjoner av sette-

fiskanlegg som drenerer til nasjonale laksefjorder/laksevassdrag. Hovedfokus på disse 

revisjonene er rømmingsforebygging. 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-03-19-537?q=akvakultur+internkontroll
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822?q=akvakultur
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-16-849?q=akvakultur
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Konsekvensutredning (KU) av nye akvakulturanlegg: Formålet er å sikre at hensynet til miljø, 

naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning ved etablering av større akvakulturanlegg i 

sjø og settefiskanlegg. Fylkeskommunen er myndighet og kan stille krav til KU, hvordan 

saksbehandlingen skal gjøres og avgjøre om en eventuell utredning er tilfredsstillende. 

Nasjonale laksevassdrag og fjorder: Formålet er å sikre de viktigste laksebestandene for 

fremtiden. 

Fremmede arter 

Den nasjonale handlingsplanen for bekjempelse av Gyrodactylus salaris inneholder en rekke 

utredninger og tiltaksplaner for den enkelte smitteregion og danner grunnlaget for det 

arbeidet som gjøres for å bekjempe parasitten. Ved kjemisk bekjempelse kreves det tillatelse 

fra Miljøverndepartementet etter Forurensingsloven og Lakseloven samt fra Mattilsynet etter 

Fiskesykdomsloven. Fylkesmannen er sammen med Miljødirektoratet tiltakshaver og skal 

sørge for å innhente de nødvendige tillatelser før behandling gjennomføres i Troms (se tabell 

3.3).  
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Tabell 3.3 Vannforekomster i Troms som er med i den nasjonale handlingsplanen for bekjempelse av lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris. 

Vann 
ID 

Navn Vann-område Påvirkningstype Tiltak Tiltaks 
haver 

Kommentar 

205-
16-R 

Skibotnelva 
nedre 

Lyngen-
Skjervøy 

Avrenning fra 
søppelfyllinger 

Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

205-
16-R 

Skibotnelva 
nedre 

Lyngen-
Skjervøy 

Med minstevannføring Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

205-
16-R 

Skibotnelva 
nedre 

Lyngen-
Skjervøy 

Gyrodactylus salaris Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

 Innsaml. 
avsluttet 

208-
119-R 

Reisaelva 
Galsomelen 
- Storslett 

Nordreisa-
Kvænangen 

Påvirket av rømt fisk Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

208-
119-R 

Reisaelva 
Galsomelen 
- Storslett 

Nordreisa-
Kvænangen 

Flomverk og forbygninger Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

196-
34-R 

Målselv-
utløpet 

Bardu-Målselv Flomverk og forbygninger Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

194-
116-R 

Laskelva til 
Laukhella 

Senja Avløp fra spredt 
bebyggelse 

Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

194-
116-R 

Laskelva til 
Laukhella 

Senja Påvirket av rømt fisk Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

194-
116-R 

Laskelva til 
Laukhella 

Senja Påvirket av lakselus Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

191-
22-R 

Salangselva 
nedstrøms 
Nedrevatn 

Harstad-
Salangen 

Avrenning fra beite og eng Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

  

191-
22-R 

Salangselva 
nedstrøms 
Nedrevatn 

Harstad-
Salangen 

Avløp fra spredt 
bebyggelse 

Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

  

191-
22-R 

Salangselva 
nedstrøms 
Nedrevatn 

Harstad-
Salangen 

Påvirket av rømt fisk Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

  

194-
124-R 

Tenna Senja Renseanlegg 2000 PE Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

209-
38-R 

Kvænangs-
elva 
lakseførende 
del 

Nordreisa-
Kvænangen 

Påvirket av rømt fisk Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

  

204-
62-R 

Signaldals-
elva nedre 

Lyngen-
Skjervøy 

Avrenning fra 
byer/tettsteder 

Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

  

204-
62-R 

Signaldals-
elva nedre 

Lyngen-
Skjervøy 

Gyrodactylus salaris Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

  

202-
46-R 

Skipsfjord-
elva 

Balsfjord-
Karlsøy 

- Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 

200-9-
R 

Skogsfjord-
elva 

Balsfjord-
Karlsøy 

Avrenning fra beite og eng Gen-
bank 

Miljø-
direktoratet 

Innsaml. 
avsluttet 
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Utsett av fisk 

I Troms har det i mange år vært tradisjon for å sette ut fisk, hovedsakelig laks, ørret og røye. 

Gjerne i lakseførende elver som hadde desimerte bestander på grunn av 

vannkraftreguleringer og eller andre årsaker. For ørret og røye har fjellvannvann som er 

såkalte fiskeløse fått fisk som  følge av utsett.  For de fleste kommuner i Troms er det til dels 

mangelfulle opplysninger om utsettingene, og der er ikke noen fullgod oversikt over de 

opprinnelige fiskesamfunnene og hvor arter er satt ut noe som vanskeliggjør mulighetene for 

å vurdere hvilke konsekvenser utsettene har hatt/har. 

Andre biologiske påvirkninger 

Der er ikke registrert andre biologiske påvirkninger i vannregion Troms som krever tiltak men 

forsvarlig håndtering av ballastvann er et forebyggende tiltak som kan ha stor betydning for 

vannmiljøet generelt. På bakgrunn av dette ble Sjøfatsdirektoratet anmodet om en 

tiltaksutredning om sine preventive tiltak for å forhindre utslipp og spredning av fremmede 

arter fra ballastvann (se vedlegg 7 for fullstendig informasjon).  

Krav om utskifting av ballastvann er forankret i norsk lovverk i Ballastvannforskriften. Per 

2013 er det kun krav om utskifting av ballastvann før innseiling, men det vil bli innført 

obligatorisk krav også om rensing av ballastvann når den internasjonale ballastvann 

konvensjonen (BWMC) er ratifisert av 30 av IMO4’s medlemsstater. Dette forventes å skje 

innen utgangen av 2014. Sjøfartsdirektoratet vurderer det slik at risikoen for påvirkning fra 

utslipp av ballastvann er redusert etter at forskriften ble innført. Når konvensjonen trer i kraft 

og krav til rensing blir innført vil risikoen for påvirkning etter Sjøfartsdirektoratets vurdering 

være minimal. 

 

3.4 Tiltak mot fysiske inngrep og miljømål 
Fysiske inngrep i vannforekomster er ofte forbundet med stor samfunnsmessig nytteverdi. 

Eter for produksjon av energi ( vannkraft), drikkevannsuttak eller infrastruktur som kreves for 

at samfunnet skal fungere.  

For kysten er inngrep som havner og moloer, samt næringsarealer tilknyttet kystsonerelatert 

næringsaktivitet, viktig for å sikre både infrastruktur og næringsutøvelse. Transport er viktig 

og veier krysser mange elve- og bekkefelt med broer og kulverter som kan påvirke 

fiskevandring. Og der er mye veifyllinger langs elver, innsjøer og langs kysten på grunn av 

terrengets beskaffenhet med mye og høye fjell. I tillegg er flomforbygging helt nødvendig for 

å sikre liv og infrastruktur.  

  

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-07-07-992?q=ballastvann
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Tabell 3.4 viser eksempler på fysiske inngrep og hvilke effekter slike inngrep har. 

Tabell 3.4 Fysiske inngrep; hydromorfologiske påvirkninger og mulige effekter på vannmiljøtilstand      

Aktivitet eller drivkraft Påvirkning Effekt 

Mudring, grusuttak 

 

 

Flytting/endring av sedimenter Tilslamming, endring av 

bunndyrfauna 

Fjerning av substrat Endring av habitat 

Endring i vannstand Tap av våtmarker, tap av 

yngleplasser 

Etablering av strandkantdeponi Endring av substrat Endring av bunndyrfauna 

Etablering av kunstige strender Endring av substrat Endring i naturlig marin flora og fauna 

Fysiske barrierer (dammer, 

terskler, øvrig 

vassdragsregulering etc.) 

Variasjon i vannstand, vannføring 

(eks volum, fart, dybde oppstrøms 

og nedstrøms barrieren) 

Ustabil vannføring og endrede habitat 

 

 

Vanndragsregulering (vannkraft, 

settefisk, drikkevann) 

Endret hydrologi Endret vannføring, raske 

vannstandsendringer, temperatur, 

vannkvalitet, habitat 

Kanalisering Variasjon i vannstand, 

vannføring(eks volum, fart, dybde 

oppstrøms og nedstrøms barrieren) 

Ustabil vannføring og endrede habitat 

 

 

Bekkelukking Ødelegging av bekk, endring i 

vannføring 

Endret/ødelagt habitat 

 

 

Bilde 5 Eksempel på utfylling i sjø for næringsaktivitet; lakseslakteri i Gratangen kommune. 
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Selv om vannforekomstene ikke lengre er naturlige og at fysiske inngrep har stor 

samfunnsmessig nytte, er det viktig å ikke avskrive målet om at vannforekomstene i denne 

modifiserte formen uansett bør ha god kjemisk tilstand og at økologisk tilstand bør tilstrebes. 

For eksempel kan en veifylling eller en molo sjelden fjernes uten uforholdsmessige store 

kostnader og tap av nytteverdi - men en kan sikre at vannkvaliteten er god gjennom åpning 

av vanngjennomstrømming, opprensing av forurensing og lignende -  slik at 

vannforekomsten oppnår godt økologisk potensiale (GØP).  

Mange steder er også vannforekomster som er kSMVF påvirket av både fysiske inngrep 

sammen med annen påvirkning som eksempelvis forurensing eller fremmede arter, som 

krever egne tiltak.  

 

Morfologiske og hydrologiske endringer  

Dette omfatter endring av struktur, bunnforhold og de fysiske forholdene i vannforekomsten 

som kan endre bl.a. dybder og de hydrologiske forholdene nevnt under. Inkluderer følgende 

påvirkninger som er registrert i Vann-Nett: 

Det er en del kystvannforekomster som har påvirkning fra molo og havn med middels eller 

stor påvirkningsgrad. Kystverket har få forslag til å gjennomføre avbøtende tiltak knyttet til 

moloer og kaier som Kystverket eier. Det er dermed ikke utarbeidet videre tiltak for disse 

påvirkningene.  Enkelttiltak for planperioden er nedfelt i Nasjonal Transportplan 2014-2023. 

Tiltakene er ikke knyttet til vannforekomster og karakteriseringen etter vannforskriften, og det 

understrekes at ikke alle tiltakene fører med seg positive miljøeffekter f.eks. ved 

miljømudring.  

Følgende forekomster er kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster i kystvann 

(kSMVF), jamfør samordnet brev fra Miljødirektoratet og Kystverket:  

Tabell 3.5 Oversikt over kystvannforekomster med fysiske inngrep i vannregion Troms. Noen av disse er kandidatert til 
sterkt modifiserte vannforekomster (kSMVF). 

Vann 
ID 

Navn km
2
 På-

virkning
stype 

På-
virkning
sgrad 

Risiko Vurderings-
grunn 

Øko-
logisk til-
stand 

Kje
misk 
til-
stan
d 

Vann-
om-
råde 

Kommune 

040101
0703-C 

Selfjorden-
ytre 

59 Moloer Liten 
grad 

Ingen 
risiko 

Registrerte 
påvirkninger 
har liten 
effekt og 
miljømål 
forventes 
innfridd 

Svært 
god 

Opp
når 
god 

Senja Tranøy, 
Torsken 

040101
1600-C 

Ersfjorden 4 Havner Liten 
grad 

Ingen 
risiko 

Registrerte 
påvirkninger 
har liten 
effekt og 
miljømål 
forventes 
innfridd 

Svært 
god 

U-
defin
ert 

Senja Berg 

040101
1700-1-
C 

Hops-
vatnet i 
Senja-
hopen 

1 Mudring Middels 
grad 

Risiko SMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

Udefinert U-
defin
ert 

Senja Berg 
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Vann 
ID 

Navn km
2
 På-

virkning
stype 

På-
virkning
sgrad 

Risiko Vurderings-
grunn 

Øko-
logisk til-
stand 

Kje
misk 
til-
stan
d 

Vann-
område 

Kommune 

040101
1700-1-
C 

Hops-
vatnet i 
Senja-
hopen 

1 Havner Middels 
grad 

Risiko SMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

Udefinert U-
defin
ert 

Senja Berg 

040102
0400-1-
C 

Bergs-
vågen 
indre 

0,09 Havner Middels 
grad 

Risiko Forventet 
forringelse 
av miljø-
tilstand 
grunnet økte 
påvirkninger 
/ økt effekt 
av disse 

Udefinert U-
defin
ert 

Harstad 
- Sal-
angen 

Harstad 

040102
0500-1-
C 

Harstad-
bassenget 
Russevika 
- Brurvika 

7 Havner Liten 
grad 

Ingen 
risiko 

Forventes å 
innfri miljø-
målene med 
igangsatte 
tiltak 

God Opp
når 
ikke 
god 

Harstad 
– Sal-
angen 

Harstad 

040102
0500-2-
C 

Harstad 
havne-
område 

3 Mudring Middels 
grad 

Risiko kSMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

Moderat Opp
når 
ikke 
god 

Harstad 
– Sal-
angen 

Harstad 

040102
0500-2-
C 

Harstad 
havne-
område 

3 Havner Stor 
grad 

Risiko kSMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

Moderat Opp
når 
ikke 
god 

Harstad 
– Sal-
angen 

Harstad 

040102
1600-C 

Eidepollen 10 Havner Liten 
grad 

Ingen 
risiko 

Registrerte 
påvirkninger 
har liten 
effekt, miljø-
mål 
forventes 
innfridd 

God Udef
inert 

Senja Tranøy 

040103
0100-2-
C 

Gisundet 
ved 
Finnsnes 

7 Mudring Liten 
grad 

Ingen 
risiko 

Ingen årsak God U-
defin
ert 

Senja Lenvik 

040103
0100-3-
C 

Gisundet 
Finnsnes - 
Gibostad 

37 Mudring Liten 
grad 

Ingen 
risiko 

Registrerte 
påvirkninger 
har liten 
effekt og 
miljømål 
forventes 
innfridd 

God U-
defin
ert 

Senja Lenvik 

040202
0900-5-
C 

Troms-
dalselva-
Utløp 

0 Moloer Middels 
grad 

Ingen 
risiko 

Forventes å 
nå 
miljømålene 

God U-
defin
ert 

Bals-
fjord - 
Karlsøy 

Tromsø 

040202
0900-7-
C 

Troms-
dalen 
småbåt-
havn 

0 Moloer Stor 
grad 

Risiko Nye tiltak 
nødvendig 
for å nå god 
miljøtilstand 

Moderat Opp
når 
ikke 
god 

Bals-
fjord - 
Karlsøy 

Tromsø 

040202
0900-7-
C 

Troms-
dalen 
småbåt-
havn 

0 Havner Stor 
grad 

Risiko Nye tiltak 
nødvendig 
for å nå god 
miljøtilstand 

Moderat Opp
når 
ikke 
god 

Bals-
fjord - 
Karlsøy 

Tromsø 

040202
0900-8-
C 

Tromsø 
indre havn 

18 Mudring Middels 
grad 

Risiko kSMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

Moderat Opp
når 
god 

Bals-
fjord - 
Karlsøy 

Tromsø 

040202
0900-8-
C 

Tromsø 
indre havn 

18 Havner Stor 
grad 

Risiko kSMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

Moderat Opp
når 
god 

Bals-
fjord - 
Karlsøy 

Tromsø 
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Vann 
ID 

Navn km
2
 På-

virkning
stype 

På-
virkning
sgrad 

Risiko Vurderings-
grunn 

Øko-
logisk til-
stand 

Kje
misk 
til-
stan
d 

Vann-
område 

Kommune 

040202
0900-9-
C 

Tromsøysu
ndet - 
Tromsø 

18 Mudring Middels 
grad 

Risiko kSMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

God Opp
når 
ikke 
god 

Bals-
fjord - 
Karlsøy 

Tromsø 

040202
0900-9-
C 

Tromsøysu
ndet - 
Tromsø 

18 Havner Stor 
grad 

Risiko kSMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

God Opp
når 
ikke 
god 

Bals-
fjord - 
Karlsøy 

Tromsø 

040301
1100-1-
C 

Torsvåg 
havn 

0 Havner Stor 
grad 

Risiko kSMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

Moderat U-
defin
ert 

Bals-
fjord - 
Karlsøy 

Karlsøy 

040304
0300-C 

Skjervøy 
Havn 

1 Havner Stor 
grad 

Risiko kSMVF, god 
økologisk 
tilstand ikke 
realistisk 

Udefinert U-
defin
ert 

Lyngen 
– Skjer-
vøy 

Skjervøy 

 

Havnene i byene Harstad og Tromsø har sterkt forurenset havbunn på grunn av gamle  

utslipp og stor aktivitet. Her har det vært gjennomfør store oppryddings-prosjekter med såkalt 

miljømudring hvor forurensede masser er fjernet og lagt i lekkasjesikre deponier. Disse 

tiltakene er allerede gjennomført og effekten skal overvåkes over tid for å vurdere virkningen. 

Begge prosjektene er grundig utredet og rapportert.  

Der er også forekomster av forurenset havbunn i andre mindre havner og særlig utenfor 

skipsverft og i havneområder. Troms har også en rekke registrerte skipskirkegårder og 

registrerte områder for dumping for militært materiell etter krigen hvis miljøstatus er usikker.  

Selv små småbåthavner har utfordringer med at der ofte over tiår har vært utslipp av 

miljøfarlige stoffer i forbindelse med bunnsmurning, lakk og maling samt plastprodukter, 

batterier, bly og oljeprodukter.  

Det meste av utslippene i havnene er ”gamle synder”, men det er ennå mye grums som 

kastes på havet og det er et akutt behov for å stoppe kildene om miljømudringen skal kunne 

ha effekt på vannmiljøet. Det er nylig innført krav om at alle småbåthavner skal ha en 

avfallshåndteringsplan og alle verft skal følge strenge miljøkrav ved håndtering av kjemiske 

produkter og slipsetting ag vedlikehold av båter og skip. 

Det er relativt enkelt å gripe fatt i fysiske endringer som stikkrenner som utgjør 

vandringshinder for anadrom fisk, fjerning av avfall, kontroll av deponier og større 

utslippspunkter. Å endre regelverk, opprette vern og foreta overvåkning/kartlegging er ofte 

mulig å planlegge og gjennomføre. Slike tiltak er det også relativt enkelt å kontrollere 

effekten av. I tillegg er dette ofte mulig å planlegge svært konkret i forhold til tidsbruk og 

måloppnåelse innen planperiodene. 

Vannuttak  

Vannuttak til drikke – eller prosessvann for industri, landbruk eller annen næringsvirksomhet 

er kritisk for samfunnet. I Troms brukes mest overflatevann som drikkevannskilder. Disse 

kildene har utfordringer i tørre somre og er utsatt for flom/kraftutbygginger og fysiske inngrep 

i selve kildene og i området rundt. I Troms har vi en rekke vannuttak som periodevis 
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tørrlegger elver og bekkeløp, noe som forringer den økologiske tilstanden i elvene/bekkene. 

Bruken av vannet gir imidlertid så stor samfunnsnytte og der er få gode kilder slik at de fleste 

av disse må gis status som kSMVF inntil videre. 

 

4 Beredskaps- og forebyggende tiltak  

Å rense forurenset vann i naturen er ofte fysisk/teknologisk svært utfordrende og derfor 

vanskelig å få gjennomført. Å endre biologiske miljøer som for eksempel å reetablere 

laksestammer eller elvemuslingsbestander eller rehabilitere ålegrasenger eller 

kaldtvannskorallrev krever fagkunnskap, tålmodighet og langsiktighet. Å endre folks 

holdninger til vann som ressurs og naturlige vannforekomsters egenverdi slik at man 

forebygger forurensing og forringelse for fremtiden er av de vanskelige og mer diffuse 

oppgavene som både krever langsiktig innsats og er vanskelig å planlegge, kostbart å 

gjennomføre og vanskelig å måle effekten av innenfor en 6 års planperiode.  

 

4.1 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt 

forurensning 
Forebygging av forurensing er viktige tiltak for å redusere risikoen for at en vannforekomst 

ikke oppnår god tilstand. Disse tiltakene er ikke nødvendigvis knyttet mot en konkret 

påvirkning i Vann-Nett men de skal allikevel med i tiltaksprogrammet. Gi en beskrivelse av 

situasjonen i regionen og list opp eventuelle spesielle beredskapstiltak som er iverksatt.  

Formålet med en beredskap mot akutt forurensning er å verne om liv, helse, miljø og 

næringsinteresser. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal 

sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense 

virkningen av forurensningen.  

Kommunene har ansvaret for mindre tilfeller av akutt forurensning som skyldes vanlig 

virksomhet i kommunene og har organisert beredskapen gjennom et interkommunalt 

samarbeid (IUA= Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning). 

Kystverket har ansvaret for statens beredskap, som primært er rettet inn mot skipsfarten. 

Kystverket fører tilsyn med ansvarlig forurenser og kan helt eller delvis overta en aksjon mot 

akutt forurensning. 

Regionale og kommunale beredskapsplaner – forebyggende tiltak knyttet til 

vannmiljø 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for at det finnes regionale 

og kommunale beredskapsplaner som omfatter helhetlige risiko og sårbarhetsanalyser. 

Direktoratet har ansvar for at kommuner ivaretar sin beredskapsplikt; se 

http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Kommunal-beredskapsplikt  for utfyllende 

informasjon.  

Den kommunale beredskapen omfatter også plan for klimatilpasning. I Troms som er 

skredutsatt fylke har NVE i samarbeid med Troms Fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Troms gjort en omfattende kartlegging og gjennomført en rekke tiltak for å forebygge flom og 

http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Kommunal-beredskapsplikt
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skred som ofte vil forurense vannmiljøet både akutt og langsiktig ved at slike hendelser ofte 

medfører at infrastruktur blir ført med massene ut i vann. 

Forebyggende tiltak knyttet til grunnvannsforekomster ivaretas av Fylkesmannen i Troms 

som har ansvar for forurenset grunn. For mer informasjon se:  http://fylkesmannen.no/Troms/Miljo-

og-klima/Forurensning/   

Beredskapstiltak for å forebygge akutt forurensningen i marine farvann 

Kystverkets beredskapsavdeling har som oppgave å forebygge, hindre og begrense akutt 

forurensing gjennom overvåking ved hjelp av satellitt og fly og iverksette beredskapstiltak 

dersom nødvendig. Dersom akutt forurensning oppstår, skal Kystverket påse at ansvarlig 

forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak. Beredskapstiltakene er særlig knyttet 

til fare for akuttforurensning fra landbasert og sjøbasert virksomhet, men kan også omfatte 

tiltak knyttet til ulike diffuse kilder (forurenset sjøbunn, vassdrag, havner) samt utlekking 

derfra. Kystverket har oversikt over skipsvrak (vrakdatabase) og iverksetter tiltak i samsvar 

med skipsvrakenes tilstand og lokalisering i forhold til særlig sårbare områder (ytre miljø). For 

mer informasjon og linker til de ulike kommunenes beredskapsplaner mot akutt forurensing i 

kystvann se: http://www.kystverket.no/Beredskap/Forurensningsberedskap/Beredskapsplaner/  

  

http://fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Forurensning/
http://fylkesmannen.no/Troms/Miljo-og-klima/Forurensning/
http://www.kystverket.no/Beredskap/Forurensningsberedskap/Beredskapsplaner/
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4.2 Forebyggende tiltak for å ivareta beskyttede områder 
 

Register for beskyttede områder er under utarbeidelse. Miljømål og definisjoner foreligger 

derfor ikke ennå. Det vil komme retningslinjer/ tekst fra nasjonalt hold. 

 

 

Figur 4.1 Viser hvilke områder i vannregion Troms som er beskyttet/vernet.  For mer detaljert kart se: 
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Vassdragsatlas 

Vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal 

beskyttes mot forringelse av kvaliteten, slik at behovet for rensing ved produksjon av 

drikkevann reduseres. 

 

5  Kostnader og nytte 

Utgangspunktet for vurdering av samfunnets nytte av tiltakene, er de effektbeskrivelsene og 

vurderingene som er gjort i de lokale tiltaksanalysene, og de vurderinger av brukerinteresser 

og brukerkonflikter som gjøres der.  

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Vassdragsatlas
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Miljøgodenes totalverdi eller totalnytte kan deles inn i følgende nytte-

komponenter: 

 

Bruksverdi; den direkte verdien (som fiske, bading, rekreasjon) og indirekte (som 

økologiske funksjoner i form av flomkontroll, naturlige renseprosesser mv.) nytte folk har av å 

benytte seg av miljøgodet. 

Opsjonsverdi; den verdi folk setter på miljøgodet selv om de for tiden ikke bruker det, dvs. 

den verdi de tillegger godet fordi det kan tenkes at de ønsker å bruke det en gang i fremtiden 

(for eksempel fremtidig utnyttelse av en grunnvannsforekomst for uttak av naturlig 

mineralvann). 

Eksistens- og bevaringsverdi; den verdi folk tillegger miljøgodet selv om de planlegger 

aldri å benytte seg av det – fordi de ønsker at miljøgodet/miljøkvaliteten skal bevares for 

fremtiden uavhengig av (potensiell) bruk. 

Med nytte menes altså her både praktisk bruk av vannforekomsten og nytte knyttet til 

bevaring av god miljøkvalitet selv om vannforekomsten ikke skal brukes til noe bestemt 

formål. 

Dette er ikke gjort kost-nytteanalyser i dette tiltaksprogrammet. 

 

6 Behov for nye virkemidler 

Vannregion Troms har manglende kunnskapsgrunnlag. For å øke kvaliteten på forvaltningen 

og gjennomføre treffsikre tiltak må det tilføres midler til kartlegging, overvåking og 

prosjektering av tiltak. 

 

7 Behov for problemkartlegging 

Hoveddelen av de foreslåtte tiltakene i vannregion Troms er kartlegging – dette skyldes både 

at vi har liten kunnskap om de fleste vannforekomstene og at det er vanskelig å foreslå tiltak 

om man ikke har dokumentasjon på tilstanden. Kost-nytteanalyser av iverksatte tiltak krever 

også at der er data å måle effekten opp mot.  
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8 Referanseliste  

Kommunal informasjon:  

 
Nordreisa: www.nordreisa.kommune.no 

Storfjord: www.storfjord.kommune.no  

Kvænangen: www.kvanangen.kommune.no  

Lyngen: www.lyngen.kommune.no  

Skjervøy: www.skjervoy.kommune.no  

Kåfjord: www.kafjord.kommune.no  

Balsfjord: www.balsfjord.kommune.no  

Tromsø: www.tromso.kommune.no  

Karlsøy: www.harstad.karlsoy.no  

Bardu: www.bardu.kommune.no   

Målselv: www.malselv.kommune.no 

Harstad: www.harstad.kommune.no 

Skånland: www.skanland.kommune.no  

Lavangen: www.lavangen.kommune.no  

Salangen: www.salangen.kommune.no  

Gratangen: www.gratangen.kommune.no  

Kvæfjord: www.kvafjord.kommune.no  

Tranøy: www.tranoy.kommune.no 

Torsken: www.torsken.kommune.no 

Berg: www.berg.kommune.no 

Dyrøy: www.dyroy.kommune.no 

Sørreisa: www.sorreisa.kommune.no 

Lenvik: www.lenvik.kommune.no 

 

Regional informasjon:  

 
Troms Fylkeskommune: www.tromsfylke.no 
 
Vannregion Troms på «Vannportalen»: www.vannportalen.no/troms  
 
Dokumenter på vannportalen: 

- Forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 (høringsutkast) 

- Overvåkingsprogram for vannregion Troms 2016-2021 (høringsutkast) 

- Planprogram for vannregion Troms 2010-2015 

- Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Troms 

- Tiltaksanalyser for vannområdene i Troms:  

o Tiltaksanalyse Harstad-Salangen 

o Tiltaksanalyse Senja 

o Tiltaksanalyse Bardu-Målselv 

o Tiltaksanalyse Balsfjord-Karlsøy 

o Tiltaksanalyse Lyngen-Skjervøy 

o Tiltaksanalyse Nordreisa-Kvænangen 

- Tiltakstabeller (samletabeller) 

Fylkesmannen i Troms: www.fmtr.no 

  

http://www.nordreisa.kommune.no/
http://www.storfjord.kommune.no/
http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.lyngen.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.balsfjord.kommune.no/
http://www.tromso.kommune.no/
http://www.harstad.karlsoy.no/
http://www.bardu.kommune.no/
http://www.malselv.kommune.no/
http://www.harstad.kommune.no/
http://www.skanland.kommune.no/
http://www.lavangen.kommune.no/
http://www.salangen.kommune.no/
http://www.gratangen.kommune.no/
http://www.kvafjord.kommune.no/
http://www.tranoy.kommune.no/
http://www.torsken.kommune.no/
http://www.berg.kommune.no/
http://www.gratangen.kommune.no/
http://www.sorreisa.kommune.no/
http://www.lenvik.kommune.no/
http://www.tromsfylke.no/
http://www.vannportalen.no/troms
http://www.fmtr.no/
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