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Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning...   

• Sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping 
og begrense utslipp av farlige kjemikalier

• Gjennomføre en helhetlig og samordnet vannforvaltning (IWRM) på alle nivåer. 

• Beskytte og restaurere vannets økosystemer, herunder elver, grunnvann og innsjøer.

• Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å bedre forvaltningen av vann.

Mål 15: Økosystemer og artsmangfold….

• Bevaring, restaurering og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer.



Internasjonalt (Integrated Water Resources Management):
«En prosess som fremmer samordnet utvikling og forvaltning av vann, for å oppnå best mulig og rettferdig 
økonomisk og sosial velferd,  uten at det går på bekostning av bærekraften til livsnødvendige økosystemer». 

Europeisk (Water Framework Directive):
«Å fastsette en ramme for beskyttelse av vassdrag, kystvann og grunnvann: 
✓ forebygge ytterligere forringelse og forbedre tilstanden til vannøkosystemer, 
✓ fremme bærekraftig bruk av vann, 
✓ gradvis reduksjon av utslipp av prioriterte stoffer og opphør av utslipp av prioriterte farlige stoffer»
«Beskytte, forbedre og restaurere for å nå god miljøtilstand».

Norsk (vannforskriften):
«Å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene»
«Beskytte mot forringelse, forbedre og gjenopprette med sikte på god økologisk og kjemisk tilstand».

Formålet:



1.Hvor kom vanndirektivet fra? 

2.Hovedgrep i vanndirektivet.

3.Vannforvaltningen og -forskriften i Norge.

4.Avslutning.

Innhold i presentasjonen:



Dublin-prinsippene (1992):

• Helhetlig forvaltning av nedbørfeltene

• Bred medvirkning fra alle brukere, interessenter, 
planleggere og beslutningstakere på alle nivåer

• Mål: å beskytte vannressurser, vannkvalitet og 
vannets økosystemer

Nytt paradigme: 
«Integrated Water Resource Management»

1. Hvor kom vanndirektivet fra? 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/71UN77-161.6.pdf
https://www.ircwash.org/sites/default/files/71-ICWE92-9739.pdf


Helhetlig (økosystembasert) vannforvaltning

• Nedbørfeltene krysser grenser (kommune-, 
fylkes- og landegrenser)

• Mange ulike brukere og påvirkere (sektorer)

• Mange ulike interessenter

• Mange ulike myndigheter

✓ Drikkevann og avløp

✓ Friluftsliv, bading, fiksing, turisme

✓ Industri (råvare og resipient)

✓ Matproduksjon (jordbruk, fiskeoppdrett)

✓ Vannkraft

✓ Natur, biologisk mangfold, økosystemtjenester

Nedbørfelt (avrenningsområde)

Kilde: maxwater.weebly.com



Avtaler om felles forvaltning:

1950: Rhine

1985: Danube

1990: Elbe

1994: Meuse

1994: Scheldt

Vannsamarbeid før vanndirektivet i Europa

Kilde: Transboundary Freshwater Dispute Database, 2000

Eksempel Donau:

• 9 % av Europas areal

• 81 millioner innbyggere

• 19 land

• Internasjonal kommisjon (ICPDR)



1975: Drikkevannsdirektivet

1976: Badevannsdirektivet

1976: Direktiv om skadelige kjemikalier

1977: Direktiv om informasjonsutveksling vannkvalitet

1978: Direktiv om vannkvalitet for fisk

1979: Direktiv for vannkvalitet for skalldyr

1980: Direktiv om beskyttelse av grunnvann

1982: Seveso-direktivet (storulykke)

1986: Slamdirektivet

1991: Avløpsdirektivet

Europeisk vannregelverk var fragmentert

Kilde: http://idas.ponderresearch.co/puzzle-pieces-vector/



EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)

Grunnvanns-

direktivet

Kilde: http://idas.ponderresearch.co/puzzle-pieces-vector/



• Indikatorer:
➢ Biologiske
➢ Hydromorfologiske
➢ Fysisk-kjemiske
➢ Miljøgifter 

• Tidsfrister (men også 
unntak)

• Samordning på tvers av 

➢ kommuner, fylker, land

➢ sektorer, myndigheter, nivåer

• Bred medvirkning

• Forvaltningsplaner

• Tiltaksprogrammer

• Beskyttelse og 
bærekraftig bruk (art. 1)

• Beskytte, forbedre, 
restaurere (art. 4)

Nedbørfeltbasert prosessBindende miljømålAmbisiøst formål

2. Hovedgrep i vanndirektivet



Vanndirektivet: miljømål utløser miljøtiltak
Beskytte, forbedre og restaurere (art. 4)

Kilde: EU-kommisjonen



Hvordan måler vi effekter på miljø-tilstanden?

Biologiske kvalitets-

elementer

Innsjøer Elver Kyst-

vann

Planteplankton X X

Vannplanter og 

begroingsalger
X X X

Dyreplankton (X) (X)

Bunndyr X X X

Fisk X X

+ fysisk-kjemiske (f.eks. temperatur, næringssalter, pH) og morfologiske støtteparametere  (f.eks. 

vannføringsendring, barrierer, reguleringshøyde, kantvegetasjon)

Kilde: Anne Lyche Solheim, NIVA



Planarbeidet etter vanndirektivet

Innføre i nasjonalt regelverk, definere 

vannregioner og organisering

Karakterisering:

påvirkninger og risiko

Overvåkning, klassifisering

Miljømål

Tiltaksprogram

Gjennomføring av tiltak
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Vannsamarbeid før vannforskriften i Norge:

✓ 1972 Haldenvassdragets vassdragsforbund

✓ 1980-tallet: Vannbruksplanlegging

✓ 1990-tallet: MD støtte til vannbruksplanlegging i kommunene

✓ 1992: Aksjon Vannmiljø

✓ 1993: Aksjon Jærvassdrag

✓ 1994: Vansjøplanen (Morsa)

✓ 1996: Grønn Dal – Numedalslågen

✓ 2003: Vassdragsforbundet Mjøsa

Regelverk og forvaltning:

✓ 1970 Vannvernloven

✓ 1973 Lov om vann- og kloakkavgifter

✓ 1973 Verneplan for vassdrag

✓ 1981 Forurensingsloven

✓ 1984 Samla plan for vassdrag

3. Vannforvaltningen og -forskriften i Norge



Vannforskriften: Nedbørfelt-basert forvaltning

Vannområder



Samordning og medvirkning



Figur: Fra Medl. St. 14 (2015-2016) Natur for Livet – Norsk handlingsplan for 

naturmangfold. Datakilde: Vann-nett.

De viktigste påvirkningene på vannmiljøet i Norge

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20152016/id2468099/


På rett vei – gjennomføring av tiltak

https://www.vegvesen.no/_attachment/1117935/binary/1078427?fast_title=Frie+fiskeveger+-+Utbedring+av+vandringshinder+for+fisk.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/publikasjoner/brosjyrer/2016/hefte-tiltak-for-et-godt-vannmiljo-2016.pdf


«Iterativ prosess»: å repetere en prosess 

med det formål å nærme seg et mål eller et 

resultat.

4. Avslutning: Helhetlig og samordnet vannforvaltning i dag
(Integrated Water Resource Management)



FN rapport om status for helhetlig vannforvaltning (SDG 6.5.2)

• Helhetlig vannforvaltning legger til rette for 

samordnet oppnåelse av ulike sektormål.

• Effektiv lokal og regional vannforvaltning er 

viktig.

• Bred medvirkning gir mer gjennomførbare 

resultater.



Hovedprinsipper:

✓ Nedbørfelt-basert

✓ Kunnskapsbasert

✓ Samordning av sektorer og nivåer

✓ Bred medvirkning

Helhetlig og samordnet vannforvaltning i dag
(Integrated Water Resource Management)

«En prosess som fremmer samordnet utvikling og forvaltning av vann, for å oppnå best 

mulig og rettferdig økonomisk og sosial velferd,  uten at det går på bekostning av 

bærekraften til livsnødvendige økosystemer». 

https://www.gwp.org/en/learn/iwrm-toolbox/About_IWRM_ToolBox/
https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/04-integrated-water-resources-management-2000-english.pdf


http://www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm



