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Haldenvassdraget 
vannområde 
 
• 4 kommuner 
• 15 mil langt  

 

• 190 000 dekar dyra mark 
 

• 4000 boliger uten 
godkjente renseløsninger 
(2008) 
 

• Forsuring i skog og utmark 
 
• Strømproduksjon 

 
• Stor artsrikdom å ta vare 

på 
Krepsepest 

 

Aurskog-Høland 

Marker 

Aremark 

Halden 



Haldenvassdraget er med i 

første planperiode 2009 - 2015 



Forvaltningsarbeid 

Hvordan er gangen i arbeidet? 
Forberedende fase:  

1. Kartlegge hvilke påvirkninger en har (hvert vannområde) 

2.  Inndele i vannforekomster, klassifisere og karakterisere hver 

vannforekomst  (hvert vannområde) 

3. Lage overvåkningsplan (hvert vannområde) 

4. Lage tiltaksanalyse ( hvert vannområde) 

________________________________ 

5     Tiltaksanalysene fra hvert vannområde  

       sendes vannregionmyndigheten som ut  

      fra disse innspillene som så lager en  

       forvaltningsplan for hele vannregionen. 

6. Forvaltningsplanene sendes så MD og  

      vedtas i Statsråd 

Gjennomføringsfase - Tiltaksarbeidet starter:  

 



Tiltaksarbeidet starter 

8. Lages årlige handlingsplaner i hvert vannområde  

9.     Handlingsplanene sendes vannregionmyndigheten    

 som lager en samlet plan 

10.     Ved årets slutt, årsrapport fra hvert vannområde 

 hva en har oppnådd – oversendes 

 Vannregionmyndigheten 

11.     Årsrapportene danner grunnlaget for ESA-    

 rapporteringen 2013 og 2015 

 



1. Vesentlige vann- 

 forvaltningsspørsmål 

 

• Hvert vannområde har laget sin 

beskrivelse: 

– Utfordringer / påvirkninger 

– Målkonflikter 

• Vannregionmyndigheten har samlet 

dette til ett dokument som nå er ute 

på høring 

– Et stekt ønske at politikere i 

kommunene får dette til uttalelse 

 

Utfordringer og påvirkninger i Haldenvassdraget 

• For stor næringstilførsel til vassdraget 

• Forsuring i bekker og sjøer 

• Miljøgifter etter gammel industri 



Inndele i vannforekomster, klassifisere 

og karakterisere hver vannforekomst 

Tilstand 
Antall elve-

vannforekomster: 59 

Svært god 0 

Antatt svært god 0 

God 4 

Antatt god 11 

Moderat 12 

Antatt moderat 16 

Dårlig 8 

Antatt dårlig 4 

Svært dårlig 3 

Antatt svært dårlig 1 

Uklassifisert 

Økologisk tilstand, elv 

Haldenvassdraget 

Fylkesmannen ansvarlig for 

denne jobben 

 

Svært 

god 

  

God 

  

 

Moderat 

  

Dårlig 

  

Svært 

dårlig 

Utskrift fra Vann-nett 



 

 

Overvåkning er VIKTIG! 

Hva finnes av overvåkning i området? 

Hvem utfører denne overvåkningen? 

Samordning av overvåkningen! 

Hva er behovet for overvåkning ? 

Hva er mulig å få til  

 

= > OVERVÅKNINGSPLAN 

 



Tiltaksanalyse – hvert vannområde 

Dette er BIBELEN for hele arbeidet i vannområdet !!!!!! 

Skal i gang med dette arbeidet nå 

 Skaffe fram mest mulig data og beskrivelse av utfordringer, 
kart, etc. 
Bioforsk laget for Haldenvassdraget:  

 fosfortilførselsberegning 

 Avlastningsbehov for ulike vannforekomster 

 Scenarioer for hvordan en kan oppnå målsettingen 

 Finne fram til ulike tiltak som kan bedre vannkvaliteten 

 Beskrive hvem som er ansvarlig for evt. gjennomføring av 
tiltakene 

 Finne fram til kostnadene / kostnadseffektiviteten for de 
ulike tiltakene 



Tiltak Kost-

nader 

årlige 

Effekt 

1-3 

(3 er 

best 

effekt) 

Kost 

nytte 

effekt 

Ansvarlig 
myndighet 

Merknad 

Ingen jordarbeiding om høsten 11,0 mill 3 Ca kr 

250/kg P 

Svært god 

 
Fylkes-
mannen 

Endret jordarbeiding er det mest 

kostnadseffektive tiltaket en kan 

sette inn.  

Økt fare for mykotoksiner i mat og 

fôrkornet. 

  

Reduksjon i utslipp fra spredt 

bebyggelse 

50,0 mill 3 god kommunen Engangskostnad 

  

Grasdekte buffersoner og vannveier 

10000 da 

5,0 mill 3 God Fylkes-
mannen 

  

Reduksjon i fosforinnholdet i jorda. 

Redusert bruk av handelsgjødsel, 

husdyrgjødsel etter P-behov, ikke slam. 

Ikke kjøttbeinmjøl 

0 3 God - 20-40 år før reduksjonen i jorda 

kommer ned på ønsket nivå 

Bygging av 50 kumdammer 1,25 mill 3 God kommunen Engangskostnad 

Modellering av vassdraget mhp. 

Flomproblematikken 

0,4 mill     Vannområde
utvlaget 

Vanskelig å beregne effekten før 

rapport foreligger 



Organisasjonskart 

 
Vannområdeutvalg 
Haldenvassdraget 

 

Faggruppe 
Avløp 

 
Faggruppe 
Landbruk 

 

Faggruppe 
Vassdrag 

Faggruppe 
Iddefjorden 

Referansegruppe
  

Prosjektsekretariat 
(Aurskog-Høland) 

Prosjektleder 
Finn Grimsrud 

4 ordførere 

Fylkesmennene 

Fylkeskommunene 

NVE  

Mattilsynet 

Kystverket 

Fiskeridirektoratet 

Bondelaget 

Bondelag 

Grunneiere 

Kanalselskapet 

Brukseierforening 

Industrien 

Frivillige org. 

Fagr. Ytre Oslofjord 

Svenske myndigheter 

 

4 kommuner 

Fylkesm i Østf  

og Akershus 

Fylkeskom i Østf 

Og Akershus 

4 kommuner 

2 forsøksringer 

Fylkesm. i Østf 

Og Akershus 

Bondelag 

4 kommuner 

Fylkesmann og  

Fylkeskom. i  

Begge fylker 

NVE 

Miljørettet helsevern 

Halden kommune 

Kystverket 

Fiskeridir. 

Industriforening 

Fagr Ytre Oslofj. 

Fylkesm. i Østf. 

Strømstad komm 



Forvaltningsplanen for hele vannregionen                    
bygger på tiltaksanalysene fra Vannområdene 

 

Vannområdene sender tiltaksanalysene                         til 
Fylkeskommunen som sender videre til 
Vannregionmyndigheten 

 

Vannregionmyndigheten i samarbeid med 
fylkeskommunene er ansvarlige for utarbeid-                         
else av forvaltningsplan med tilhørende                                             
tiltaksprogram 

 

Forts. 



Forvaltningsplanen sendes på HØRING og 
etter høringen 

 

Forvaltningsplanen vedtas så i 
Fylkeskommune og i Vannregionutvalget. 
Tiltaksprogrammet ligger bare som vedlegg 

  

Sendes så til Miljøverndepartementet til 
vurdering / kommentering og videre til 
Statsråd for endelig godkjenning 

Nå kan / skal tiltaksarbeidet starte 



Tiltaksfasen: 

Vannområdene lager årlige tiltaksplaner 

  
• Vannområdene sender henvendelse til 

ansvarlige sektormyndigheter (kommuner, 
Fylkesmenn, NVE, Statens veivesen,….) om å melde 
hvilke tiltak de vil iverksette i de 
vannforekomstene som ikke oppnår 
tilfredsstillende vannkvalitet – primært tiltak  
listet opp i tiltaksanalysen 

 

• Innspillene sammenstilles og tiltaksplanen 
behandles i Vannområdeutvalget – egen uttalelse i tillegg 

 

• Hvert vannområde sender sin tiltaksplan til 
Fylkeskommunen / vannregionmyndigheten, 
sammenstilles og legges fram for politikere 



Tiltaksfasen.. forts 

Vannområdene lager årsrapporter med 

bakgrunn i den årlige tiltaksplanen: 

 

• Vannområdet sender henvendelse til ansvarlige 

sektormyndigheter og ber om at de rapporterer på 

hvilke tiltak som er gjennomført og hvor mye penger 

som er brukt 

 

• Sammenstilles og legges fram for 

Vannområdeutvalget, oversendes så 

Fylkeskommune / Vannregionmyndighet som legger 

fram for politikere.  

 

• Her kommer det til syne om planene følges opp 



ESA-rapportering 

Årsrapportene danner grunnlag for  

ESA-rapporteringen  

 





Hva er viktig for å lykkes med arbeidet?  

 God dialog mellom : 

Vannregionmyndighet – 
Fylkeskommune – fylkesmenn – 
vannområde - brukerinteresser 

 Viktig med avklaring av roller! 

 At sektormyndighetene tar 
ansvar 

 Målkonflikter er vanskelig å 
handtere – viktig at 
sektormyndigheter og politikere 
samarbeider 


