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Utgangspunkt for arbeidet

Vannforskriften § 1: Formål:

Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene

• EUs vanndirektiv (22.12.2000)



Svært god

God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

Grensen for bærekraftig bruk

Miljøtilstand

Mål: Godt vannmiljø i:

– vassdrag

– innsjøer

– grunnvann

– Kystvann

Innen 2021 !



Prosessene i vannforvaltningsarbeidet

• Karakterisering
– Avgrensning av vannforekomster

– Kunnskapsinnsamling

– Påvirkningsanalyse

• Klassifisering av miljøtilstand

• Risikoanalyse
– Hvilke vannforekomster må det gjøres 

noe med for at målene skal nås

• Tiltaksanalyse
– Hva må gjøres

– Hvem har ansvar for å iverksette

– Kost/nytte – Kost/effekt

• Tiltaksoppfølging

Nedbørfeltorientert - Kunnskapsbasert



Og hvordan er tilstanden i Damtjern?

Miljøtilstanden er fastsatt ut i fra eksisterende kunnskap og 

vurdering av påvirkninger – og er i mange tilfeller beheftet 

med usikkerhet



Miljøtilstand i Damtjern – Vann-Nett pr. 31.12.2015

Økologisk tilstand

Biologi

Planteplankton: Svært god 
tilstand, basert på 
klorofyllmåling.

Bunnfauna, fisk og 
vannplanter er ikke vurdert

Ikke prioriterte miljøgifter

Metaller: Høyt innhold av 
kobber (og sink?)

Fysisk-kjemiske elementer

Kjemisk tilstand



….og hva med tilstanden i bekkene i nedbørfeltet



Registrerte påvirkninger i nedbørfeltet

Forurensningstilførsler fra:

• Industri/pukkverk

• Motorbane

• Veier

• Tette flater
– Bygninger

– P-plasser

• Skogbruksdrift

• Spredte avløpsanlegg

Biologisk påvirkning:

• Fremmede fiskearter
– Suter

– Karpe

Fysiske påvirkninger:

• Bekkelukking

• Demning



Er kunnskapsgrunnlaget godt nok

• En del vannkjemiske data hentet fra Vann-miljø
– Til dels «gamle» overvåkingdata

– Øyeblikksbilder, ingen lange måleserier

• Miljøtilstand er ellers vurdert ut i fra kjente påvirkninger i 
perioden 2012-2015.
– Faglige og erfaringsbaserte vurderinger av påvirkningenes effekt

• Påliteligheten angis gjennomgående som «Middels» – som i 
svært mange andre vannforekomster. 



Vil  miljømålene nås?

Ut i fra miljøtilstand og påvirkningsanalyse slås 
det fast at: 

• Vannforekomstene i nedbørfeltet er i risiko for ikke å nå 
målene innen 2021.

• Det må iverksettes nye tiltak for at målene kan nås



Hva sier tiltaksanalysen
• Damtjern (innsjø)



Hva sier tiltaksanalysen

• Damtjerns bekkefelt

Ved sentral godkjenning av vannforvaltningsplanen ble 

fristen for måloppnåelse utsatt til 2027, og 

problemkartlegging er lagt inn som nytt tiltak.



Tiltaksoppfølging
• Vannforskriften er en rammeforskrift som bestemmer organiseringen av 

vannforvaltningsarbeidet, slik at Norge oppfyller sine forpliktelser ift. Eus vanndirektiv. 

• Et krav i forskriften er at det utarbeides en sektorovergripende forvaltningsplan med 
tilhørende tiltaksprogram. 

• Forskriften krever videre at sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner skal medvirke 
i planarbeidet, med ansvar for å utarbeide premissene for fastsettelse av miljømålforslag og 
for å utrede aktuelle tiltak for å nå målene.

• Berørte myndigheters ansvar for lovverk og virkemidler i gjennomføringen berøres ikke. 

• Hjemlene for å gjennomføre de miljøforbedrende tiltakene 
som forskriften krever er nedfelt i eksisterende lovgivning, og 
vedtak om gjennomføring av enkelttiltak som inngår i 
tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet .



Og hva betyr det for Damtjern i Lier?

• Forurensing fra industri, motorbane, pukkverk - Fylkesmannen 
og den enkelte virksomhet

• Veiforurensning - Fylkesmannen og veieier

• Forurensning fra spredte avløp - Lier kommune

• Fremmede arter – Fylkesmannen og Mattilsynet?

• Ny arealbruk som kan påvirke vannmiljø – Lier kommune

• Fysiske tiltak i og langs vassdraget – Lier kommune, 
Fylkesmann, NVE?

Viktig at noen prioriterer og koordinerer tiltak for å oppnå best 
mulig effekt!  - Er det behov for en Vannområdekoordinator?



Takk for 
oppmerksom-
heten!


