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Referat

Ut fra disse betraktningene er det foreslått to alternative
inndelinger:

Aagaard, K., Borgvang, S. & Strand, A. 2001.
Nedbørfeltdistrikter i Norge. Forslag til inndeling ut fra
naturgeografiske og regionaladministrative forhold. - NINA
Oppdragsmelding691: 1-26.

•

En inndeling i nedbørfeltdistrikter som følger de
vassdragsgrensenesom nærmest går opp til grensene
mellom grupperinger av de 15 /Ikeskommuneriregioner
som vil antas å bli foreslått. Dette alternativet utgjør 11
nedbørfeltdistrikter.

implementere EUs rammedirektiv for
For å
vannforvaltningen i Norge skal våre nasjonale
vassdrags- eller
i
vassdragsområder samles
nedbørfeltdistrikt. Det er en hovedforutsetning at de
enkelte vassdragene ikke skal deles, men samles i
sammenhengendeområder bestående av ett eller flere
nabofelt. I Norge vil dette gjelde for de 247 etablerte
vassdragsområdenei REGINEmed avløp langs vår kyst og
15 felt med avløp gjennom Finland eller Sverige. Det er
viktig å kombinerekystsonene,som angitt i Fjordkatalogen,
med de nedbørfeltenesom er angitt i REGINE

•

En inndeling i nedbørfeltdistrikter som i hovedsak er
tilpasset en gruppering av dagens fylker i 6 grupper
(Østlandet unntatt Telemark, Telemark og Agderfylkene,
og Fjordane,Møre og RomsdalRogaland-Hordaland-Sogn
Trøndelag,Nordland, Troms-Finnmark).Denne inndelingen
gir best mulig overlapp mellom grenser for fylkene og
nedbørfeltdistriktene.

Kaare Aagaard, Norsk institutt for naturforskning (NINA),
Tungasletta2, N-7485 Trondheim,Norge.
Stig Borgvang,Norsk institutt for vannforskning(NIVA),Postboks
173 Kjelsås,0411 Oslo.
Arvid Strand, Norsk institutt for by- og regionforskning(NIBR),
Postboks44 Blindern,0313 Oslo.

En konkret utforming av nedbørfeltdistrikter bør ta
utgangspunkt i en naturfaglig basert gruppering av
nedbørfeltene som definert i REGINE,kystsonene som
definert i Fjordkatalogenog Vanndirektivets krav om at
mellom
deles
vassdrag/nedbørfelt skal
ingen
nedbørfeltdistrikter. Deretter bør nedbørfeltdistriktene
harmoniseres, så langt mulig, med grensene mellom
enhetene i det regionale forvaltningsnivået (dagens fylker
eller de antatte 10-12 fylkeskommuner/regionersom vil bli
foreslått). Siden det ikke vil være mulig å få perfekt
tilpasning mellom et regionalt forvaltningsnivå og
nedbørfeltdistriktene,bør det legges opp til administrative
strukturer for å sikre helhetlig vassdragsforvaltning i
samarbeid mellom berørte forvaltningsenheter, f.eks.
gjennom Plan-og bygningsloven.
Abiotiske faktorer som berggrunn, jordarter, nedbør,
temperatur og hydrologi er kort presentert. De faktorene
som påvirker de økologiske forhold kan grovt sett sies å
gjenspeile vegetasjonssonerog vegetasjonsseksjoner.På
grunn av landets topografiske utforming er den
naturgeografiske soneringen mest uttalt langs en
høydegradient"fra fjord til fjell" i hvert vassdragog mindre
klar mellom nabovassdrag. De seks vegetasjonssonene,
alpin, nordboreal,mellomboreal,sørboreal,borenemoralog
nemoralsone, går på tvers av de fleste vassdragsområdene.
Ut fra naturgeografiskeforhold kan det påvisesen mer eller
mindre klar naturfaglig grense mellom østlige og vestlige
vassdrag. Grensen følger langfjellene og derved skillet
mellom fylkene i øst og vest i Sør-Norge. Grensen kan
trekkes ut i havet langs fylkesgrensenmellom Agder og
Rogalandog langsfylkesgrensennord eller sør for Møre og
Romsdal.Videre nordover ligger det et naturlige skille sør
for Saltfjellet.
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Forord

Innhold

En direktoratsgruppe med representanter fra berørte
direktorater arbeider med en konsekvensvurderingfor prosessen
med å implementere EUs rammedirektiv for vannforvaltning i
Norge. Som bakgrunn for videre arbeid i direktoratsgruppen ga
tre
av medlemsdirektoratene, Norges vassdags- og
energidirektorat (NVE), Statens forurensningstilsyn (SFT) og
Direktoratet for naturforvaltning (DN) i oppdrag til NINA, NIVA
og NIBRå gi en samlet utredning om forhold omkring ansvarlig
myndighet for og inndeling av Norge i nedbørfeltdistrikter i
henhold til EUsrammedirektiv for vannforvaltning.

Referat
Forord
1 Innledning —direktivet og hovedmålsetningfor
utredningen
2 Naturgeografiskbakgrunn
2.1 Vassdragsområderi Norge
2.2 Berggrunn,jordsmonn og løsmasser
2.3 Klima
2.4 Hydrologi
2.5 Biogeografiskeforhold
2.6 Kystregionen
3 Administrativ inndeling
4 Inndeling i andre land
4.1 Sverige
4.2 Finland
4.3 Danmark
4.4 Skottland og Tyskland
5 Inndeling i nedbørfeltdistrikter fra ulike perspektiver
5.1 Inndeling basert på naturgeografiske kriterier
5.2 Inndeling basert på administrative forhold
5.2.1 Utgangspunkt
5.2.2 Regionalt og lokalt nivå
5.3 Nordiskegrensevassdrag
6 Inndeling av Norge i nedbørfelt distrikter
6.1 Nedbørfelt og administrative grenser
6.2 Forslagtil norsk inndeling i nedbørfeltdistrikter 23
7 Referanser

Arbeidet er utført i perioden fra begynnelsenav desember 2000
til begynnelsen av februar 2001 og basert på de kart og forslag
fra ulike land og utvalg som forelå i denne perioden.
Kartarbeidet er utført av Svein-Erik Sloreid, NINA og Torulv
Tjomsland, NIVA , begge Oslo.
Vi har fått tillatelse (av 29. mars 2001) fra Statens Kartverk til å
trykke kart hentet fra ulike deler av Nasjonalatlasfor Norge. Vi
takker Jan og Karen Anna Økland for lov til å gjengi to figurer
slik de fremstår i "Vann og vassdrag 4. Dyr og planter:
Innvandring og geografisk fordeling" utgitt på Vett & Viten i
1999.

Trondheim, april 2001
KaareAagaard
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1

Innledning - direktivet
og hovedmålsetningfor
utredningen

Forholdsom er tatt i betraktningfor denne utredningener:
•

Det overordneteformål med EUs rammedirektiver å fastlegge
en ramme for beskyttelse vannområdene; vassdrag, sjøer,
brakkvann, kystvannog grunnvann. Direktivet skal (uautorisert
oversettelsefra dansk):
•

•
•

•
•

•
•
•

forebygge ytterligere forringelse og beskytte og forbedre
tilstanden hos økosystemeri vann og, med henblikk på
deres vannbehov, også tilstanden for terrestriske
økosystemerog våtmarksområdersom er direkte avhengig
av økosystemenei vann
fremme bærekraftig vannbruk basert på langsiktig
beskyttelseav tilgjengeligevannresurser
fremme en sterkere beskyttelse og forbedring av det
akvatiskemiljø gjennom bl.a. spesifikkeforanstaltningertil
varigereduksjonerav utslipp, emisjonerog tap av prioriterte
farlige stoffer
sikre en varig reduksjon av forurensning av grunnvann og
forhindre ytterligereforurensning,og
bidra til å avbøtevirkningeneav oversvømmelser
og tørke

Naturmessigeforhold
•
Økoregioner(biogeografi,vegetasjonssoner)
•
Hydrologi,geologi, vassdragstyper
•
Dreneringtil fjorder, kystfarvannog havområder
Dagens administrative grenser (kommune, fylke, NVEs
distrikter)
Følgerfor dagensforvaltningspraksis
Formellebegrensinger/muligheter(f.eks. myndighet utover
fylkes-eller kommunegrenser)

I forhold til ansvarligmyndighet for nedbørfeltdistrikteneer det
en forutsetning for implementeringav direktivet i Norge at det
ikke skal opprettes noen nye administrative enheter for dette
formålet.

Grunnlaget for EUs rammedirektivfor vann er en vassdragsvis
vannforvaltning. Nedbørfeltdistrikter skal være
den
administrative enheten for vannforvaltningen. Det står de
enkelte land fritt hvordan en deler inn nedbørfeltdistrikteneog
hvem som skal være ansvarlig myndighet. Direktivet gir ingen
føringer på for eksempel størrelsenpå distriktene. I Artikkel 3
står det at: "Mindre nedbørfelter kan kombineres med større
nedbørfelter eller slås sammen med tilgrensende mindre
områder for å danne ett nedbørfeltdistriktder dette er naturlig."
Enheten i nedbørfeltdistriktene er nedbørfelter. Grensene
mellom nedbørfeltdistrikterskal derfor følge nedbørfeltgrenser
og vil derfor i mange tilfeller komme til å gå på tvers av
eksisterendeadministrativegrenser.Fjorderog kystområderskal
tilhøre tilgrensende nedbørfeltområder. Viktige oppgaver for
den ansvarligemyndighet for nedbørfeltdistrikteneblir å lage og
følge opp handlingsplaner og tiltaksplaner for vassdragenei
distriktet. Overvåkingav vassdragenesøkologisketilstand er et
svært aktuelt tiltak for å bidra til å sikre vassdragenei henholdtil
Vanndirektivets krav. For øvrig vil det være slik at uansett
hvordan nedbørfeltdistriktenedelesinn, skalfokus være på hvert
enkelt vassdragi distriktet, og økologisk status skal bestemmes
for det enkeltevassdrag.
Formåletmed denne utredningener å presentere:
•
•

•

Forslagtil mulige inndelingerav Norge i nedbørfeltdistrikter.
Hovedpunkteri utredninger og eventuelle erfaringer med
tilsvarende inndelinger i andre land som vi naturlig kan
sammenligneossmed.
Alternative forslag til
ansvarlig myndighet for
nedbørfeltdistrikteneregionalt og nasjonaltmed bakgrunn i
de ulike forslag til inndelinger.
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2

Naturgeografisk
bakgrunn

utgjør kanten av det baltiske grunnfjellskjoldet som er den
dominerendeberggrunnsregioni Fennoskandia.

2.1

Vassdragsområderi Norge

I Norge dominerer grunnfjellet de sørlige og østlige delene av
Sør-Norge, Nordvestlandet og øst i Finnmark. Ellers har vi
grunnfjell i lofoten og Vesterålen og i flere mindre områder
langsfjellkjeden. Bergartenedomineresav gneisserog granitter
som ofte er relativt fattige, men rikere områder med
amfibolitter, gabbroer og sågar kalkholdige bergarter finnes
også. Den Kaledonske fjellkjeden består av et mangfold
bergarter som ofte finnes i forbindelse med at fjellet er blitt
presset sammen, foldet og skjøvet avgårde i forbindelse med
kontinentkollisjonen som utløste fjellkjedefoldingen. Mer eller
mindre omdannede sedimentærebergarter dominerer området
sammen med omdannede prekabriskebergarter av ulikt slag.
Stedvis finnes det en god del kalkstein som gir særlig rike
vekstvilkår.

Informasjon om en rekke målbare og beskrivendeopplysninger
knyttet til vassdrageneog deres nedbør-eller tilsigsfelt er samlet
i Vassdragsregisteret
som er et nasjonaltinformasjonssystem
for
opplysninger knyttet til vassdrag og nedbørfelt. Denne
databasener grunnlaget for REGINEsom dokumenterer hvilket
tilsigsområdeethvert sted i landet hører til, enten det er til et
vassdrag eller en kyststrekning. Prinsippene for REGINEer
beskrevet i Nasjonalatlasfor Norge, Hovedtema 3 "Luft og
vann":
"REGINEdeler landet inn i vassdragsområder,nedbørfelt og
deler av nedbørfelt etter et hierarkisksystem med overordnete
og
underordnete enheter. Hvert område har et
vassdragsnummer,som viser hvilket nivå i hierarkiet som er
representertog som i tillegg gir informasjon om hvilken del av
vassdraget nedbørfeltet befinner seg i. Alle vassdragsområder
som munner ut i havet, har hovednummerfra 001 til 247. De
som drenerertil Finlandog Sverige,har hovednummerfra 301 til
315.

Berggrunnenspåvirkning på plante- og dyrelivet er avhengig av
flere faktorer; mengden av løsmassesom dannesved erodering,
partikkelstørrelse,og hvor mye næringsstoffer som kan løses
opp ved kjemisk forvitring (Moen 1998). Det store mangfold av
bergarter i Norge gjør at dette er faktorer som slår sterkt ut
lokalt, men som ikke er så avgjørende i en overordnet
regioninndeling. For dyreliv i ferskvann er det særlig kalsiumkonsentrasjonenesom er av betydning(Økland1990).

Et vassdragsområdebestår av samtlige elver, bekker og diffuse
avrenningsområder som drenerer til en kyststrekning, i
utgangspunktetavgrensetfra et nestil et annet. Enkelteøyer og
større øygrupper danner egne vassdragsområder.Avgrensning
av vassdragsområder
som drenerertil Sverigeog Finlander gjort
ut fra hvilket hovedvassdragtil kysten dissedrenerer til" (Wold
1989).
REGINE bestod i 1989 av 25 600 enheter; nedbørfelt,
delområderog mindreenheter.

Topografieni Norge er også sterkt knyttet til vår beliggenhet ut
mot Atlanterhavet. I forbindelse med kontinentkollisjoner
adskillig yngre enn den som førte til at den kaledonske
fjellkjeden ble dannet, ble hele den Skandinaviskelandblokken
hevet skrått, slik at de vestlige delene ble hevet mest og de
østlige minst. Dette førte til at vannskilletligger langt mot vest
og at gradientene på elvene mot vest er mye større og
vassdragenemye kortere enn det som er tilfelle for elvene som
går mot øst. Høye fjellområder i nedbørrikestrøk langs kysten
fører til at det er dannet mange breer, noe som har stor
betydning for de aktuelle vassdrag, både når det gjelder
temperatur,flomregime og materialtransport.

De størstenedbørfeltenefinner vi på Østlandetmed Glommapå
2
42 000 km2 og Drammensvassdragetpå 17 000 km På
Vestlandet og i Trøndelag er de mindre , de største her er
vanligvis 2000 til 3000 km2, da med unntak av noen få større
felt som Namsenpå 6280 km2 . I Finnmarker noen store; Alta
7400 km2og grensevassdraget
Pasvikmed 18 000 km2,hvorav
det mesteligger i Russlandog Finland.
De norske nedbørfelteneer gjennomgåendesmå sammenlignet
med det som er vanlig i Europa,som eksempelpå forholdene på
kontinentet kan det nevnes at de fire store nedbørfeltene
("bassin") i Frankrikeer Loire (115 120 km2),Seine ( 90 000
km2),Rhone(97 800 km2)og Garonnemed (56 000 km2).

2.2

Oslofjordenog områdene vest for denne utgjør en egen region
knyttet til vulkanisme og jordskorpebevegelsersom er en god
del yngre enn omliggende berggrunn. Her finnes store områder
med lavabergarterog deres tilhørende dypbergarter som ofte
ligger over eller i tilknytning til eldre sedimentæreofte kalkrike
bergarter.

Landeter også preget av stadige nedisningeri yngre geologisk
tid (de siste 2-4 mill. år). Ikke minst kystområdenemot vest er
preget av dette med dype og lange fjorder, fjordsjøer, bratte
dalsider,spissefjell og en ytre strandflatemed et mylder av øyer.
I øst er også nedisningeneansvarligfor en rekke dype fjordsjøer,
men også for det høye antall innsjøerog tjern som finnes i hele
Fennoskandia.

Berggrunn, jordsmonn og løsmasser

Norge er sterkt preget av sin posisjon på kanten av det
eurasiatiskekontinent. Den Kaledonskefjellkjeden følger landet
fra sørvestog helt opp til Finnmark,mens berggrunnen utenfor
fjellkjedeområdetdomineresav grunnfjell. Grunnfjellsområdene

Løsmassedekket
er også knyttet til istidene og i stor grad til
avslutningenav siste istid (10 - 20 000 år siden). Det meste av
Norge har et sparsomt løsmassedekkedominert av et tynt og
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Figur 1. Kart som viservassdragsområder
etter inndelingeni REGINE(FraWold 1992).
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diskontinuerligmorenedekkesamt bart fjell. De indre deleneav
Finnmarkog Østlandethar imidlertid et mer sammenhengende
og mektig morenededekke.Mindre områder, gjerne knyttet til
dalbunnenehar breelv-og elvetransportertmateriale,menshøye
fjellområder særlig i vestlige strøk har blokkmark, og i bratte
dalsiderfinnes ofte skredmateriale.Marine avsetningerdekker
store deler av de lavereliggendedelene av Østlandet og
Trøndelag, noe som sterkt påvirker materialtransport og
vannkvaliteti bekkerog elver.
Viktige jordarter er podsoljord, brunjord, torv og sumpjord.
Områdermed leirjord,løsereberggrunnog berggrunnmed høyt
innhold av mineralnæringsstofferer gunstige for plante- og
dyrelivet. Slike områder finner vi særlig på Østlandet, spredt
mellom indre Rogalandog Sogn,i indre deler av Trøndelagog i
Nordlandog Troms.

2.3

sommertemperaturer
og mindrenedbør.

2.4

Hydrologi

Vannføringeni vassdrageneer avhengig av nedbørsmengden,
fordampningen, hvor mye vann som siger ned i bakken, og
forsinkelsen som oppstår ved at vannet passerer gjennom
innsjøer og myrer. Dette gir tilsammen den naturlige
reguleringenav vannføringenmed en dempingav flombølgerog
opprettholdelseav vannføringi tørkeperioder(Wold 1989).

2.5

Biogeografiskeforhold

Tre av Europasbiomer eller store vegetasjonssystemer
strekker
seg inn i Norden:fra sør det nemoraleløvskogsbeltet,nord for
dette det mektige boreale barskogsbeltetog lengst mot nord
eller i fjellet det (arktisk)alpinebeltet. Mellom eller innenfor disse
hovedtypenefinner vi overgangsbeltersom det borenemorale
beltet og undertyper som sør-, mellom- og nordboreale
områder, slik at vi i alt deler området i 7 ulike
vegetasjonsregioner.

Klima

Norge er klimatisksett delt i to. Et oseaniskklimaområdei vest
er preget av relativt høye vintertemperaturerog relativt lave
sommertemperaturerog høy nedbør og luftfuktighet. I øst er
klimaet kontinentalt med kaldere vintrer, høyere
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Figur 2. Geologiskkart over Norge (FraMoen 1998).

Figur 3. Kart over jordsmonn og marine avsetninger i Norge
(FraMoen 1998).

8
© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

nina oppdragsmelding691

Nedbør i mm
< 300
300-430
400-500
500-700
700-1000

-1
,

1000-1500
1503-2000

13000

2000-3500
35130-3C00

100

3000-3500

SO

r•-•:

iM

3500-4000

1AN .11 ,OR ,VA

MAI,UN

;UL AUG SEP 0Kr

NOV

> 4000

150

•

too
Troolso

Kristianson,
nM1old€1''

rrondheim - V:erne,
150

2
Oslo

filindern

,rn

VID

,JO

tli

li'L

voV

Figur 5. Grovinndeling av landet i landsdeler og soner på
grunnlag av hydrologiskregime og årlig avrenningsvolum(Fra
Eie,Fauglie& Sjulsen1992).

Figur 4. Årsnedbør Norge (FraMoen 1998).
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21 (Tundra) som dekker Finnmark (figur 6) Inndelingen er
uegnetfor nasjonalinndelingav Norge.

I vanndirektiveter det henvisttil en inndelingav Europai limnogeografiskeenheter etter Illies (1978). Denne inndelingener
svært grov. Norge faller inn under tre områder, 14 (Zentrales
Flachland)somomfatter Østfold og litt mer av områdetopp mot
Oslo,20 (BorealesHochland)som dekkerdet mesteav Norgeog

For landområdeneer det en lang vegetasjonsfagligtradisjonfra
biogeografiskearbeidersom Sjørs(1971),gjennomulike utgaver
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Figur 7. Norden, vegetasjonssoner(Etter Abrahamsen et al. 1977).
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av nordiske utredninger til en detaljert inndeling av Norge slik
den foreligger i Moen (1998). En inndeling av de ulike
vegetasjonsområdenei et system av områder er beskrevet i
Abrahamsen(1977), hvor Norden utenom Islanddeles inn i 52
områder.
Karakteristiskfor alle disse arbeidene er at Sverigeog Finland
fremstårsom landområderhvor de ulike soneneer utbredt i østvestlig retning og danner en gradient fra sør mot nord. For
Norge får vi en velkjent mosaikk i Sør-Norge hvor de ulike
sonenebrytesopp av fjellryggerog fjorder.
Ulike begreper er i bruk ved inndelinger basert på
vegetasjonsanalyse.I Moen (1998) benyttes vegetasjonssoner,
vegetasjonsseksjoner og vegetasjonsgeografiske regioner.
Vegetasjonssonene
går fra sør mot nord og er sterkt påvirket av
plantearteneskrav til sommervarme.Seksjonsinndelingen
går fra
vest mot øst og viser forskjellenei oseanitetder luftfuktighet og
vintertemperatur er viktige klimafaktorer. Et kartet over
avrenningsforhold
viser
stor
likhet
med
vegetasjonsseksjonskartet.

27

21

0

24

18

7

Det er ikke uten videre gitt at en biogeografiskinndeling basert
på vegetasjonsdekketkan anvendesfor ferskvannsorganismer.
Svenskeundersøkelserhar til dels gitt negafive indikasjonerpå
dette (Johnson& Sandin2000). Det er imidlertid grunn til å tro
at tilsvarende norske analyser vil gi bedre overensstemmelse.
Dette kan skyldes at vegetasjonsregionenei vårt land har et
mønstersom gjør det lettere å skille en sør-nordfaktor fra den
mer sammensattemiljøfaktoren.

Figur 8. Artsfordelingenav steinfluer i ulike områder av Norge

viser et spesieltmønster med få arter i sør og mange i nord.
Dette reflekterer at de fleste steinfluene foretrekker kalde,
klare vassdragsamtidig som noen arter muligens har dårlig
spredningsevne(FraLillehammeret al. 1980).

I denne utredningen presenterer vi vegetasjonskartfra Moen
(1998) koplet sammenmed nedbørfeltkartetfra REGINE.
Vi vil til
dels bruke dette kartet til å gruppere nedbørfeltene i
sammenhengende vannløpsdistrikter ut
fra
hvilke
vegetasjonssoner
som inngår i nedbørfeltene.Videre vil vi bruke
grunnlagskartene som et referanseverk for å beskrive den
biogeografiske fordeling
i
utvalgte
grupper
av
ferskvannsorganismer som vannplanter, ferskvannssnegl,
steinfluerog ferskvannsfisk.

FERSKVANNSSNEGLER
OMRÅDER MED GITT ARTSANTALL
TotaIt
artsantall

Pr. Mt ir

A:10-22
B: 6-9
C: 3-5
D: 1-2
E:
0
F : 1-2,3-5

B3

25(13-25)
17(10-11)
9(5-8)
2
Røst (E2)
0
9

"FinnmarksviddaPasylk" (133)

i—av

Mesteparten
Nord-Norge
("Bodø-Trornsø")(F)

En grunn til å velge denne typen organismersom indikatorer på
hvor grensenemellom de ulike distriktene skal gå, er at de er
sentralei vanndirektivetved vurderingav økologisktilstand

Det sentrale
beltet (Di)
•
Beltetved
svenskegrensen
I Sør-Norge(02)

Store deler
y0r-vreiosrtgree

g

De ulike artene av planter og dyr har en utbredelsei Norge som
er bestemt av hver enkelte arts økologiske toleranse og
spredningsevne.De viktigste miljøfaktorenesom setter grensene
for artens utbredelse kan føres tilbake til det vi med et
samlenavnkaller klima; temperaturforhold, nedbørog fuktighet,
sol og vindpåvirkningSom eksempelpå utbredelsesmønstrehos
ferskvannsorganismersom er relevante når det gjelder å
fastsette mål for god økologisk tilstand, er det gjengitt
oppsummeringskartfor steinfluer, ferskvannssnegl,vannplanter
og fisk (figur 8,9,10 og 11).

"Bergen"(8,),-->
'Det sure syd" (E1)
"Jær•spissen"(0.3)--ø•

Den sørøstlige
'4.—"fiskekroken"
(A1-3)

E

Den buete
kystdelen''Man-a",..2)

Hoveddelen "Oslo"(A1)

Figur 9. Kart fra Økland& Økland(1999)som viserNorge
inndelt i områder etter antall sneglearteri ferskvann.
Miljøforhold og innvandringkan forklare områdenesulike
artsantall. Utbredelsesmønstret
faller til delssammenmed
forekomstenav vegetasjonssonene.

Artens faktiske utbredelse innenfor de grensene som miljøet
setter, er bestemt av artene spredningsevne,dvs evne til å
passereøkologiskebarrierer.Forferskvannsorganismer
uten
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Figur 10. Kart over
utbredelesesmønster
hos vannplanter i
Norden (Fra
Påhlsson1994).
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Figur 11. Kart over utbredelsesmønsterhos ferskvannsfisk (Fra Økland & Økland 1999 etter Jonsson & SembJohanson 1992).
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flygeevne er
sammenhengende landområder
høyfjellsplatåerofte en effektiv barriere.

med

gruntområder. Økosystemi havet skiller seg fra terrestriske
systemved at de består av flere dimensjoner;havoverflata,de
frie vannmassene
og havbunnen.

De vestligeinnvandrerneav ferskvannsfiskog noen andre, i alt
17 —20 arter er utbredt over det meste av landet De såkalte
Mjøsa-Storsjøen
artene som mort, krøkle, steinsmett, lagesild,
vederbuk, brasme,gullbust, laue, hork, karuss,bekkeniøyeog
hornulke tilsvarer det østlige faunaelementet,mens Øyerenfiskenesomflire, stam,gjørs,asp,sørvog sandkrypertilsvaredet
sørøstligeelementetsom hovedsakeligfinnes i Østfold,Akershus
og Vestfold.

2.6

Med hensiktsmessigemarine områder som utgangspunktfor
inndelingener det nærliggendeå bygge på faglige inndelinger
som forvaltningenhar gjennomførtde siste5 årene.DN utgav i
1998 en inndeling av norskekysteni kystsoner(Fjordkatalogen,
DN 1998) basert på innspill fra mange faginstitusjoner og
forvaltningsnivåer.Denne er bygd opp hierarkisk fra små
fjordbassengertil havområder.Et eller flere fjordsystemerkan
utgjøre en kystsone.Soner eller fjordsystemerer enheter som
det er naturlig å betrakte som en enhet i forhold til påvirkning
fra land. Flerevassdragsområder
kan dreneretil hver sone. En
inndeling basert på bare kystsonenevil imidlertid gi et relativt
stort antall områder,sefigur 12.

Kystregionen

Den norske kystlinja fra den russiske grensa i nordøst til
svenskegrensa
i sørøster ca 57000 km. Kysten i Nord-Norge
utgjør nær 45%, Midt Norge24%, Vestlandet21% og Sør-og
Sørøst-Norge10%.

Inndeling etter de norske PARCOMhovedelvene
Inndeling i overensstemmelse med andre eksisterende
internasjonale rapporteringsforpliktelser som
OSPAR
konvensjonenforplikter Norgetil å levereaggregertedata for 10
områdersom dekker hele Norge. Denneområdeinndelingener
bygget opp omkring 10 hovedvassdrag
med intensivovervåking
av stofftransport for utvalgte parametre. Fem av områdene
dekker avrenningsområdetfra svenskegrensa
til Lindesnes,se
figur 13.

Strøm- og sjiktningsforholdenelangs norskekystener meget
kompliserte på grunn av de mange fjordene, øyene og det
varierte landskapet.Store mengder ferskvann kommer ut fra
tallrikeelver,vassdragog lokaleutslipp.
Den lange kystlinja består av en rekke ulike naturtyper som
inneholderet vidt spekterav habitat. Kystlandskapet
variererfra
bratte, steile fjellandskap,til lave øyrike, flate havstrenderog

Kystsonel

Kystsone-Parcom

Figur 12. Norge inndelt i kystsoner.

Figur 13. Områdeinndeling etter de 10 norske 'PARCOM
hovedelvene'.
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3

Alt III.

Administrativ inndeling

Kartet vist på figur 15a og b gir en oversikt over fordeling av
nedbørfelt etter REGINE,fordelt på norske fylker og kommuner.
Som kartet viser, er det svært få eller ingen administrative
grensersom faller helt sammenmed områdegrensenei REGINE.
Både på kommune- og fylkes-nivå vil de aller fleste
administrativegrenserdele de naturlige nedbørfeltene.
NVEsinndeling av landet etter distriktskontor er vist i figur 14.
Denne inndeling awiker fra fylkesgrensenefor et eller flere
fylker, i det den todeler Møre og Romsdalog Nordlandfylke.

Fylkeskommuner

Med den klare forutsetning av det ikke skal opprettes nye
administrative enheter slik disse er definert ovenfor, vil
administrativt
ansvarlig
vassdragsforvaltningsenhet
vanndirektivetsforstand bli et av følgendetre alternativer:
Alt I.
Alt Il.

Fylkesmannen
Fylkeskommunen

Regionaladministrasjonen

Bakgrunnenfor valg av 15 fylkeskommuner/regioneri tabellen
nedenfor er Oppgavefordelingsutvalgetsinnstilling som sier at
antall regionaleenheter bør være 10-15. Vi har valgt å bruke det
mest 'konservativetallet, 15, som illustrasjon på et fremtidig
antall regioner/fykeskommuner.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Østfold,
Oslo,Akershus,
Hedmark,Oppland
Buskerud,
Vestfold,
Telemark,
Aust- og Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sognog Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-og Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Figur 14. Regionalinndeling av Norge etter NVE.
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Figur 15a. Kart over Sør-Norgemed inndeling i
vassdragsområder
etter REGINE(svart),kommuner (grønt)og
fylker (rødt).

Figur 15b. Kart over Nord-Norgemed inndeling i
vassdragsområder
etter REGINE
(svart),kommuner (grønt) og
fylker (rødt).

4

Inndeling i andre land

problem som vi har i Norgeved at de biogeografiskeregionene
skjærervinkelrettgjennomvannskillene.

4.1

Sverige

Lenstyrelsenehar avgitt en felles innstilling i mai 2000 som
konkluderer med 12 avrinningsdistrikt.Denne inndelingen er
gjengitt her som figur 16. Forslaget konkluderer med at
regjeringen skal utse en lensstyrelsefor hvert distrikt som
ansvarligmyndighet.Når distriktet omfatter flere len eller deler
av len skal beslutninger legges til en særskilt delegation.
Delegasjonenskal da ha representanterfra alle len innen
distriktet.
Den ansvarlige lensstyrelsen skal holde et
samordningsekretariat med medvirkende sekretærer fra de
andre lenene.Arbeidetmed vanndirektivetkan på denne måten
samordnesmed lenenesøvrigemiljøaktivitet.

I Sverigeforegår det en betydelig utredningsvirksomhetsom
forberedelse til innpassing av rammedirektivet i svensk
naturforvaltning.
Somen del av denneaktivitetener det utarbeidetflere forslagtil
inndeling av Sverige i "avrinningsdistrikt". Nilsson & Olsson
(2000) har levert en innstilling med undertittelen " —ur en
biologisk synsvinkel" som vurderer langt på vei de samme
naturgeografiskefaktorene som vi har tatt opp her. Ut fra 8
ulike basiskart over nedbørfelt, berggrunn, jordarter, klima,
elvemunninger, vegetasjon, dyregeografiske provinser og
fiskfaunaenble det laget en analysesom konkluderermed 9
store distrikt, vesentligbasert på biogeografiskargumentasjon.
Sammenfallmellom vannskilleog biogeografiskeområder var
godt i sør, men ble dårligerei nord der fjellområdenega samme

Videre anbefalesdet i forslagetat distriktenekan delesopp i
delnedbørfeltdistrikthvor kommunene og samarbeidsgrupper
for vannforvaltningfår en betydeligrolle.
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Försiag till indelning
av Sverige i
avrinningsdistrikt

Miljadomstolsområdert

Det finns 5 tniljddornstelsområden i Sverige.

Avrinningsdistrikt,
farstag

ri

Lånsgrånser
HuvudavanningsI områden enligt SMHI

Figur 16. Kart over
Sverigemed
lenstyrelsenes
forslag til
inndeling.
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Figur 17. Kart over
Finlandmed
forslag til
inndelinger (Etter
Mäkinen 2000).
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Informasjonom den svenskesituasjonener lett tilgjengelig på
Naturvårdsverkets
internettsider
(www.environ.se/dokument/omverket/projekt/projdok/vatten/)

4.2

Finland

Bakgrunnenfor inndeling av Finlandi vattendistrikter gitt i en
finskspråkligrapport (Makinen 2000). Rapportenhar et kort
sammendragpå svensk og engelsk og konkluderer med at
Finland kan deles ut fra hovedvannskillenei tre naturlige
områder,de som drenerertil Nordishavet,til Bottenvikenog til
Finskebukta.Disseområdenekan så delesvidere i åtte eller ti
distrikt (figur 17).

Ogsåfinsk miljøforvaltninghar tatt utgangspunkti at det er et
absolutt krav i direktivetat distrikteneskal følge nedbørsfeltene
(avrenningsområde).
I praksiskan det medføre store problem.
Det størstesyneså væredefineringenav distrikter.I finsk lovverk
er det ingen tradisjon med naturgeografiskeregioner. Det er
derfor mulig at resultatet blir å definere distriktgrensermed
eksisterendekommunegrenser
så nær de storevannskillenesom
mulig.

4.3

Danmark

Informasjon om utviklingen i Danmark kan finnes i
"Redegjørelse Nr 7 2000 — Vandmiljø-2000. Status og
perspektiverfor et renerevandmiljø". I denne rapportener EUrammedirektivetomtalt i kapittel 3 "Fremtidige rammer for
forvaltningenav vandmiljøet"som fokusererpå "beskyttelsenav
vandmiljøet".

I følge Makinen (pers.med) er det frem til nå (februar 2001)
utarbeidet ulike forslag om hvor mange distrikt det skal bli
Finland. Ingen beslutninger er tatt så langt. Spørsmåletom
administrativeog geografiskegrenseroppfattes også her som
vanskelig.Det er 13 regionalemiljøsentraleri Finland.Dissestår
for bl.a miljøpolitikk, naturvernog miljøforskningpå regionalt
nivå.Deresgrenserfølger kommunene.
Antall nedbørfeltdistrikter skal bli mindre enn 13. Dette
medfører at distriktene ikke vil falle sammen med
miljøsentralene.
Antall distrikterkan bli mellom4 og 10 etter de
nåværende tanker i miljøforvaltningen. Det grunnleggende
spørsmåli Finlander distriktenesrolle i forvaltningen,før dette
er avklart kan antallet distrikter ikke fastsettes.Distriktenesrolle
utredesnå av en arbeidsgruppe.

Inndeling av Danmark i distrikter er ikke endelig avgjort. I
teksten omtales en mulighet som vil gi minst 3 distrikter,
henholdsvisJylland/Fyn,Sjælland/Lolland-Falster
samt Bornholm.
En eventuellytterligereoppdeling kunne ta utgangspunkti de
danskeeksisterendelordens vanndløpsplane,
jfr figur 18.
Det er i Danmark(i følge denne rapporten)verkentatt stilling til
myndighetsstruktur eller kompetanser mellom ulike
myndigheter.Uansettkompetansefordelingen
ligger det fast at
det overordneteansvarfor forvaltningen,herunderansvaretfor

M(LJø OG ENERGIMINISTERIET
SKOV- 0,3 NATURSTYRELSEN
Noverriber 20C10
Uds-nit af Rort S Måtrikelstytelseni
kortmatenaler
gengIvel rienhow
tilladeise
De.sislinie
—

1

NICJVA1

rol
k

n-er

Figur 18. Kart over Danmarkmed eksisterende"kystoplandegrense".
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oppfyllelsenav miljømålene,vil ligge hos vannområdedistriktets
ansvarligemyndighet. Det er klart at dette ikke utelukker, at det
iverksettes nasjonale tiltak i form av generelle reguleringer,
handlingsplanereller lignendehvisdet er hensiktsmessig.
Det er igangsattet prosjekt som skal munne ut i etablering av et
operasjonelt,objektivt systemfor fastsettelseav konkrete krav til
miljøtilstanden i de enkelte vannområder. Systemet vil sikre
administrasjonen
for
prinsipper
ensartede
vannområdedistrikteneog det vil sikre at bedømmelseskriteriene
er sammenlignbarei Danmarkog de andre EU-medlemslandene.
Det vil under utviklingen av systemetbli trukket på erfaringerfra
andre land både innenfor og utenfor EU.

4.4

Skottland og Tyskland

Vi presenterer uten kommentarer kart som viser forslag til
inndeling av disse landene i distrikter. Som det fremgår av
kartene, er det også her snakk om relativt få og store distrikter
(figur 19 og 20).

Possible River Basin Districts
in Scotland

•

•
•
•
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Figur 19. Kart
over Skottland
med forslag til
inndeling.

•
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FluRgebietseinheitenin Deutschland nach der Wasserrahmenrichtlinie
Ma0stab 1 : 4.000.000

Quella: Urnwelibundesanit Febmar 2000

Figur 20. Kart over Tysklandmed forslag til inndeling.
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5

Inndeling i nedbørfeltdistrikter
fra
ulike
perspektiver

5.1

Inndeling basert på naturgeografiskekriterier

En inndeling ut fra naturgeografiske forhold med
vassdragsområdenei REGINE som minsteenheter, kan i
prinsippetgjørespå to ulike måter. Den ene måten er å samlede
enkelte enhetene i REGINEi enheter "nedenfra" ved at de
enhetene som ligner mest på hverandre sammenføres,og at
denne nye enheten utvides til den omfatter alle de
vassdragsområdene
som det virker naturlig å føye sammen.

Faunaenog floraen i et bestemt vassdragvil være satt sammen
av arter fra disse elementene,alt etter hvor i landet vassdraget
ligger.
Vassdragsområder
på Østlandetpregesofte av et høyt artsantall,
opp mot 80% av alle norskearter i de ulike gruppene kan finnes
her. Mest ekstremt er dette i vassdragøst for og i nedre del av
Glomma. Men også vassdragpå vestsiden av Oslofjorden og
sørover langs kysten og opp til Jæren er gjerne rike på
varmekjæreartsgrupper som vannteger og øyenstikkere,mens
steinflue- og døgnfluefaunaener mer sparsom.Effektene av de
siste 50 årenesforsuring på Sør- og Sørvestlandethar ført til en
endring i den naturlige forekommende faunaen som gjør det
komplisertå tolke dagensbiogeografiskemønstredirekte.
Fra Jæren og nordover langs kysten kan det opptre et nytt
innslag av vestlige arter, men det er meget få ferskvannsarter
som har denne utbredelsestypen.Stort sett skjer det en gradvis
"utarming" av artsantalleti de varmekjæregruppene. Et mindre
antall arter har en nordgrensepå Vestlandetog når ikke opp til
Trøndelag. De mest tolerante av de varmekjære artene når
derimot nord til Trøndelag.

Den andre måten er å begynne "ovenfra" og dele landet inn i 2
eller 3 deler ut fra hvor de store biogeografiske skillelinjene
syneså gå, for deretter å dele disseinn i mindre enheter ut fra
andre- og tredje-grads ulikheter i biogeografi. Forslagenetil
inndeling i denne utredningen er gjort etter denne siste
metoden.
De abiotiske grunnlagskartene (geologi, løsmasser, klima,
nedbør)gir som tidligere nevnt, rammen for vegetasjonskartene.
Vegetasjonsseksjonenegjenspeiler i stor grad nedbørs og
avrenningsforholdene,mens vegetasjonssonekartetreflekterer
temperatur og høydeforhold. På landskalanivå er det er
vanskeligere å se en sammenheng mellom geologien og
vegetasjonen, mens jordsmonn ser ut til å strukturere
biogeografien i enkelte ferskvannsgrupper som snegler og
vannplanter.

Nord for Trøndelager det et litt tydeligere skille ved Saltfjellet.
Derfra og nordovergjennom Nordlandog Tromser det en fauna
preget av de mest kuldetoleranteartene i landssarnmenhengog
med få nye arter før en når Finnmarksviddasvassdraghvor et
mindre antall nordlige arter kommertil.
Ut fra dette mønstret er det mest markante biogeografiske
skillet å finne mellom de vestlige vassdrageneog de sørøstlige
vassdragene.Dette skillet kan leggesved vassdragsområde026
Sira. Dette skillet faller også sammen med en del markerte
ulikheter i abiotiske forhold. Områdetved Saltfjellet utgjør også
et relativt tydelig skille mellom de vestlige vassdrageneog de
mer nordlige.

Sammenhengen
mellom
vegetasjonsinndelinger og
biogeografiske mønstre for ferskvannsdyr er omdiskutert.
Foreløpeligeanalysertyder på at det er god samordningmellom
det mønstretvi finner i de utvalgte dyre- og plantegruppeneog
den storskalainndelingensom vegetasjonsanalysene
gir.

Uttrykt ved vassdragsnummeretter REGINE(001-247) ville et
forslag til distrikter ut fra biogeografienog lagt langs nedbørfelt
bli:

En biogeografisk argumentasjon for inndeling av norske
vassdrag i ulike regioner kan gjøres ut fra utvalgte
ferskvannsorganismer som
også er
relevante for
godhetskriterienei vanndirektivet.

Sørøstligevassdrag
1) 003-011,013 og 014 småvassdragrundt Oslofjorden
2) 001, 002 og 012 —016 Skienvassdraget
3) 017 - 026 Sira

Ulike biogeografiskeinndelinger av Norges fauna konkluderer
stort sett med de samme hovedgruppeneav organismereller
fauna- og floraelementer;

Vestligevassdrag
4) 027 —101 Ålesund
5) 102 —155 Røssåga

•
•
•
•
•
•

Nordlige vassdrag
6) 156 til 190 Gratangen
7) 191, 196, 198, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212, 234,
240-247
8) 192- 239 unntatt de i 7)

de nordlige artene,
de østlige artene,
de vestligeartene,
de sørligeartene,
de sørøstligeartene, og
de artene som er utbredt i hele landet.

Vassdrag som drenerer til Finland og Sverige må behandles
særskilt, men innlemmesi de norskenabo-områdene.
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5.2

Inndeling basert på administrative forhold

5.2.1

Utgangspunkt

En slik modell forutsetter at det folkevalgte mellomnivå i
norsk forvaltning, fylkeskommunen,leggesned.
2.

Fylkeskommunealternativet.
Fylkeskommunen
får
miljøansvaret.Dette er i store trekk et alternativ som er en
oppfølging av Oppgavefordelingsutvalgets
innstilling.
Et regionalt, folkevalgt nivå beholdes, fortsatt kalt
fylkeskommunen
Antall folkevalgtenivåer,fylkeskommunerreduseresfra
19 til 10 —15
Fylkeskommunensutviklingsoppgaverstyrkes ved at
miljøvernansvaretoverføres fra fylkesmannen.Videre
styrkesfylkeskommuneninnen samferdselog landbruk
m.m. (Fylkeskommunenemister sykehusene, som går
over til staten).
Fylkesmannens
miljøvernoppgavervil i denne modellen
kunne bli sterkt redusert ved at disseoverføresdels til
fylkeskommunene, dels til kommunene og dels til
direktoratene. Fylkesmannenvil kunne få ansvaretfor
visse statlige tilsynsoppgaver, mens forvaltningen
leggestil andre organer.

3.

"Enhetsmodellen". Denne består i en felles regional
administrasjon som dels er underlagt direkte folkevalgt
styring, dels er underlagt diversestatlige enheter. Dette er å
betrakte som en administrativ samordning av
Fylkeskommunen og Fylkesmannen,men vil, hvis den
gjennomføres,også basere seg på at antall enheter/fylker
reduseresfra 19 til 10-15.

De viktigste forholdene som er vurdert i denne sammenhenger:
•
•
•

Dagensadministrativegrenser
Følgerfor dagensforvaltningspraksis
Formellebegrensninger/muligheter

Det er en forutsetning at det ikke skal opprettes noen nye
administrativeenheter for formålet.
Vi vil i utgangspunktet forholde oss til ovennevnte
forhold/begrensninger og vil her belyse tilhørigheten og
organiseringenav direktivet på regionalt og lokalt nivå. På det
regionale nivået vil vi ta utgangspunkt i aktuelle scenarierfor
fornyelseav den offentlige forvaltning, fylkeskommunenesrolle,
jfr arbeidet med stortingsmeldingen om oppgavefordelingen
mellom stat, fylke og kommune. På lokalt nivå vil vi også ta
utgangspunkt i den foreslåtte omfattende delegering av
miljøansvarettil kommunene, noe som til en viss grad henger
sammenmed alternativeutviklingslinjerfor vannforvaltningenpå
regionalt nivå.
Aktuelle lovverker slik vi forstår det:
Lov om vassdragog grunnvann(Vannressursloven)
Lovom laksefiskeog innlandsfiskm.v.
Lovom vern mot forurensningog om avfall (Forurensningsloven)
Planog bygningsloven
5.2.2

Regionalt og lokalt nivå

En annen viktig diskusjon er hvorvidt gjennomføringen av
rammedirektivetskal ses som en sektorforvaltning forankret i
sektorlover
(forurensningslov,
vannressurslov,
vassdragsreguleringslovmm) eller betraktes som en del av
planleggingsaktivitetenforankret i Plan-og bygningsloven.

EUs rammedirektiv forutsetter nedbørfelt som administrativ
enhet for vannforvaltningen. Direktivet selv, naturgitte
forutsetninger, administrative grenser i Norge og norsk
forvaltning utgjør rammebetingelserfor gjennomføringen av
direktivet i Norge.
Planleggingen av gjennomføringen av direktivet faller i tid
sammen med arbeidet med Stortingsmeldingen om
oppgavefordelingenmellom stat, fylke og kommune basert på
Oppgavefordelingsutvalgets innstilling og senere høring.
Meldingen planleggeslagt frem i månedsskiftetmars-april d.å.
Behandlingenav denne i Stortinget vil være av stor betydning
for hvor ansvaret for den praktiske gjennomføringen av
direktivet bør ligge på regionalt nivå. Oppgavefordelingsutvalget
har foreslått at miljøvernet overføres fra fylkesmannen til
fylkeskommunen.
Diskusjonene om gjennomføringen av direktivet tar
utgangspunkt i mulige alternativerfor utviklingen på regionalt
nivå:
1.

Basert på uformelle samtaler med Miljøverndepartementetog
Kommunaldepartementeter det mest sannsynligealternativet
alternativ2 "Fylkeskommunealternativet".

Gjennomføringenav rammedirektivetkan sespå som forvaltning
av
konkrete
tiltak
i
et
vassdrag,
spesielt
forurensningsbegrensendetiltak satt i en faglig ramme hvor
analyseenheten er nedbørfelter. Den nedbørfeltsavgrensede
administrasjonog planlegging blir såledesfaglig rammeverktøy
for å oppnå gode løsninger:Planerutviklesog gjennomføreshelt
uavhengigav fylkesplanleggingen.Planenegir imidlertid input til
fylkesplanene. Slike vannforvaltningsplaner er det mange
eksemplerpå: på nasjonaltnivå i form av SamletPlanog LENKA,
på nedbørfeltnivå en rekke vannbruksplaner som er laget
frikoplet fra fylkes- og kommuneplaner.Den mest omfattende
av disse er Handlingsplan Glomma fra 1988/89. Det finnes
imidlertid også noen vannbruksplaner/vassdragsplaner
som er
laget som fylkesdelplaner/kommunedelplaner.
Kommunene vil uansett alternativ for sentral og regional
forvaltning få et øket miljøansvar;jfr prosjektet Miljømål for
vannressurseneog Lokal Agenda 21, samt delegering av
myndighet etter forurensningsloven.Detaljene i kommunenes

Fylkesmannsalternativet.
Fylkesmannens
miljøvernavdelinger
og andre utviklingsoppgaverhos fylkesmannenstyrkesbl.a.
ved at det ryddes opp i dobbeltfunksjoneri enkelte fylker.
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ansvar vil imidlertid kunne variere noe for alternativene 1-3
ovenfor. Et alternativ for organiseringav overvåkinger fremstilt i
rapporten "Fremtidig organiseringav regional vannovervåkingi
Møre og Romsdal" hvorav et sammendrag er gjengitt i
tidsskriftet VANN nr. 4 2000. En slik løsning gir relativt mange
forvaltningsenheterfor vassdragfor Norge, men man kan også
betrakte forslagets inndeling i vannområdersom hjelpeverktøy
for å gjennomføredirektivet.
Vanndirektivets krav til helhetlig forvaltning av vassdrag og
nedbørfelt innenfor rammen av forholdsvis få og store
nedbørfeltdistrikter,vil i utgangspunktetby på klare utfordringer
i forhold til dagens og framtidens sannsynligeadministrative
organisering av offentlige miljøoppgaver. De fleste fylker og
mange kommuner vil (selv etter framtidig sammenslåing)bare
dekke deler av sannsynligenedbørfeltdistrikter,og svært mange
vassdragvil falle inn under flere fylker og kommuner. Selv om
dagens forvaltningssystem blir tilrettelagt som skissert av
Oppgavefordelingsutvalget(f.eks. med færre regionaleenheter
enn i dag), vil det være et åpenbart behov for strukturer som
sikrer helhetlig vassdragsforvaltningi samarbeidmellom berørte
fylker og kommuner. Et rammeverkfor planlegging under Planog bygningsloven kan være et egnet instrument for å
tilretteleggefor slikt samarbeid.

5.3

Inndeling av Norge i
nedbørfelt distrikter

6.1

Nedbørfelt og
grenser

administrative

Flereulike inndelingerav norskevassdragi nedbørfeltdistrikterer
mulig. Et hovedkravi Vanndirektivet er at ingen vassdrageller
deres nedbørfelt skal deles mellom ulike nedbørfeltdistrikter.
Dessutenlegger Vanndirektivettil grunn en forvaltning som er
fundert på vassdragenesopprinnelige naturgitte og økologiske
karakter. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i en
naturfaglig inndeling av vassdragene(jf 4.1) og Vanndirektivets
krav om at hvert vassdrag skal ligge innenfor et gitt
nedbørfeltdistrikt.
Av hensyntil behovetfor å basereforvaltningen på dagens(eller
morgendagens)forvaltningsorganiseringfor å unngå å bygge
opp nye forvaltningsorganer, bør en naturfaglig inndeling
tilpassesgrenserfor regionaleforvaltningsenheterså langt dette
er forsvarligut fra direktivetskrav og naturgrunnlaget.
Det vil imidlertid ikke være mulig å få perfekt tilpasning mellom
grensene
for
et
regionalt
forvaltningsnivå
og
nedbørfeltdistriktene (uansett hvordan man foreslår disse).
Derfor bør det lages noen forvaltningsstrukturer for helhetlig
vassdragsforvaltning i
samarbeid
mellom
berørte
forvaltningsenheter,f.eks. gjennom Plan-og bygningsloven

Nordiskegrensevassdrag

Nabolandene Finland, Sverige, Norge og Russland deler
betydelige nedbørfelt, noe som byr på utfordringer ved en
vassdragsforvaltningtuftet på Vanndirektivetskrav. Sverigeog
Finland er EU-medlemmerog Norge er via EØS-avtalenogså
dekket av Vanndirektivet. Det er imidlertid ikke tilfellet for
Russlandsom ligger helt utenfor EU-sonenog virkeområdettil
dette rammedirektivet.

Koplingenmellom administrativeenheter og nedbørfeltinndeling
for vassdrag/avgrensedesjøområderfremgår prinsipielt av det
nedenstående:
Det finnes sværtmange erfaringer med planer for nedbørfelt fra
slutten av 70-tallet til begynnelsenav 1990 tallet. Planeneble
kalt vannbruksplaner/vassdragsplaner.Et mangfold av
organisatoriskeløsninger ble satt opp for å få frem planene.
Disse organisatoriske løsningene avspeiler de 4 øverste
vassdragstyper;Kommunevassdrag,Interkommunale Vassdrag,
Fylkesvassdrag
og Flerfylkevassdrag.

I følge direktivet skal det etableresorganer for å forvalte slike
flernasjonalevassdrag.I våre forslag til inndelingen av Norge i
ulike distrikter er grensevassdragenetatt med i de aktuelle
distriktene. Det er mulig å tenke seg at forvaltningen av
grensevassdragkunne foregå mellom de regionale ansvarligei
nabodistriktene,selvom de ligger i ulike land. Her kan det være
nyttig å se det norskeutkastet til inndeling i nedbørfeltdistrikteri
sammenheng med den inndelingen som Sverige og Finland
etterhvert kommer fram til.

Type vassdrag/avgrensetsjøområde

6

Beskrivelse

EksempelOslo-området/Østlandet

Nedbørfeltinnen en kommune

Akerselva,Alnaelva,Lenavassdraget

To-kommune/interkommunalt
vassdrag/sjøområde

Nedbørfelti to eller et fåtall
kommuner.Naturlig med
interkommunaltsamarbeide

Lysakerelva,
Viggavassdraget

Fylkesvassdrag/
sjøområder

Vassdraginnen flere kommuner,men Hobølvassdraget,
Grenlandsfjorden
nedbørfelt/sjøområdeinnen ett fylke

Flerfylkevassdrag/
Sjøområder

Nedbørfeltet/sjøområdet
omfatter
flere fylker

Glomma,Drammenselva,Oslofjorden

Internasjonalevassdrag/sjøområder

Nedbørfelt/sjøområder
krysser
landegrenser

Trysilelva,lddefjorden

n-kommunevassdrag/sjøområde
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antatte 10-15 fylkeskommuner/regionersom vil bli foreslått. Ut
fra dette foreslåsdet en inndeling i 11 hovednedbørfeltdistrikter
(setabell og kart i figur 21).

Når vi nå skal se på nedbørfeltinndelingen, er vi gitt den
forutsetning at det ikke skal opprettes noen nye administrative
enheter. Med dette velger vi å forstå nye faste bemannede
enheter som evt får tildelt et permanent forvaltningsansvar
delegert fra andre forvaltningsnivåer sentralt, regionalt eller
lokalt. Eksemplerpå slike nye enheter ville være fast bemannede
vassdragsråd/vassdragsdriftsråd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opprettelse av ad-hoc komiteer/råd, bruk av eksisterende
interkommunale organer (f.eks. ANØ Miljøkompetanse på
Romerike)aneesikke som å være i strid med forutsetningen om
at det ikke skal opprettes nye administrative organer. De
foreslåtte vannområdeutvalgene i Berge & Molvær (2000)
"Forslag til fremtidig organisering av regional vannovervåking i
Møre og Romsdal", betraktesheller ikke som nye administrative
enheter, men som "hjelpeverktøy" for det regionale nivået i
gjennomføringenav rammedirektivet.

Denne inndelingen er basert på en kombinasjon av
hovednedbørfeltog grupperingerav fylkeskommuner,særlig på
Østlandet der vassdragenekrysserfylkesgrenser.De resterende
fylkeskommuneneutgjør separate nedbørfeltdistrikter.Dette er
viktig for å ivaretahensynettil kystsonene(fjordene).

Med den klare forutsetning av det ikke skal opprettes nye
administrativeenheter slik disseer definert ovenfor, vil ansvarlig
vassdragsforvaltningsenhet
i EU-direktivetsforstand ved de tre
alternativer1-3 måtte bli (jf 5.2):

Unntakene utgjøres av enkelte store vassdrag på Østlandet.
Glomma er det fremste eksemplet. Her går nedbørsfeltgrensen
over flere regionale enheter/fylkesgrenser;eksisterende eller
fremtidige. Vi har bred og gjennomgåendegod erfaring med et
vannbruksplanplanarbeidetutført i 1990-1992- "Handlingplan
Glomma" hvor Staten ved Miljøverndepartementet hadde
planleggingsansvaret.Planen ble til i et interaktivt samspill
mellom statlig, fylkeskommunal,statlig regional (fylkesmannen)
og regional forvaltning (fylkeskommunene).Erfaringene fra
planfasenvar gode og kan trekkes vekslerpå, mens erfaringene
fra gjennomføringsfasenvar mer blandet.

1) Fylkesmannsalternativet
2) Fylkeskommunene
3) Regionaladministrasjonen
Som nevnt ovenfor, er fylkeskommunen det mest aktuelle
alternativet.
Det vil kunne bli noen unntak fra at regionalnivået blir
vassdragsmyndighet
•
•

•

Foret stort vassdragsom Glommaer det tre alternativer:

Renekommunevassdrag
(Alnaelva)
Vassdrag hvor interkommunal kompetanse kan
gjennomføre direktivet ved delegert myndighet (ANØ
Miljøkompetansei Romeriksvassdragene)
Glommasom nasjonaltvassdrag

Det er ingen grunn til at kommuner som har vassdrag innen
egne grenser, hvis de selv ønsker det og har kompetanse og
ressurser til å forvalte vassdrag, ikke skal kunne være
vassdragsmyndighet
etter EU-direktivet.
Norges største vassdrag Glomma vil, avhengig av hvordan
inndelingen i nye regioner blir, representereett mulig unntak
hva angår administrativforankring.

6.2

Østfold, Oslo,Akershus,Hedmark,Oppland
Buskerud,Vestfold,
Telemark,Aust- og Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sognog Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-og Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Forslag til norsk inndeling i
nedbørfeltdistrikter

1.

Staten
ved
direkt vansvarlig
departement
(Miljøverndepartementet) gjennom direktivansvarlig
direktorat er ansvarlig myndighet i henhold til
direktivet.

2.

Direktivansvarligdepartement peker ut ett regional
nivå, for eksempelen fylkeskommune.I samråd med
andre fylkeskommuneropprettesen forvaltningsmodell
basert på at en fylkekommune i Glommavassdraget
er
ansvarligvassdragsmyndighet
etter direktivet.

3.

Glommavassdraget
splittesopp i undernedbørfeltpå en
hensiktsmessigmåte slik at hver fylkeskommune blir
vassdragsmyndighet
for en del av Glommasnedbørfelt.

Vi vil tro at alternativ 2 er det mest aktuelle og faglig sett
riktigste. Alternativ 3 kan være en hensiktsmessigoppdeling i
delnedbørfelt(seunder).

ALTERNATIV 1:
Kombinasjonsalternativ

Grensene for
nedbørfeltdistriktene må
følge
de
vassdragsgrensene
som nærmestgår opp til grensenemellom de
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Delnedbørfelt

konkret innspill i arbeidet med å vurdere en nødvendig
underdelingav hovednedbørfeltgrensene.

Grensene for nedbørfeltdistriktene vil omfatte mange
nedbørfelt, og for en praktisk gjennomføring av direktivet bør
det foretas en underdelingi delnedbørsfelter.
De
administrative enhetene avgrenset av
hoved
nedbørfeltdistrikteneblir store; for store for å sikre at nødvendig
planlegging, overvåkning og tiltaksgjennomføring knyttet til
direktivet får en sterk lokal forankring. Det er nødvendigmed et
aktivt lokalt engasjementi vanndirektivarbeidet.
Det bør i prinsippet være opp til vassdragsmyndigheten
og de
lokale aktøreneselv å finne frem til gode praktiskeløsningerfor
en inndeling i delnedbørfelt.

•

Med utgangspunkt i den naturgeografiskekartleggingen,vil vi
imidlertid kunne gruppere sammen noen av regioneneovenfor
slik at antallet enheter som saksbehandlerdirektivsakerblir enda
færre enn antallet framtidige fylker (figur 22a og b).
Distrikt
1
2
3
4
5
6

Noen momentertil nytte i inndelingenav delnedbørfelter.
•

ALTERNATIV2

Det bør legges vesentlig vekt på vannforekomster som
oppfattes som enheterog som det har vært /er gjennomført
felles forvaltning/overvåkning for.
Noen sentrale
vannforekomster i denne sammenheng er Randsfjorden,
Mjøsa, Grenlandsfjordene, Indre og Ytre Oslofjord,
Trondheimsfjordenm.m.
Der er både på permanent og ad-hoc basis etablert
samarbeidsorganer innen forvaltning av marine— og
ferskvannsområder.Eksemplerer ANØ—Miljøkompetanse,
Fagrådet for Indre Oslofjord. Mjøsforbundet, diverse
interkommunale samarbeidsorganerfor vannforsyning og
avløp, midlertidige etablerte vannbruksplanutvalgm.m. Det
er viktig at disse eksisterendeog tidligere institusjoner/og
samarbeidsorganerfor vassdragsplanleggingpå tvers av
kommunene trekkes inn/"gjenopplives" og vurderes som
aktive aktører når en operativ delnedbørfeltinndelingskal
utredes.

•

Kommunenevil få en sentral rolle i arbeidet med direktivet;
også pga. deres økede ansvar i miljøsammenheng.
Kommunene bør få et meget selvstendigansvar for egne
vassdrag ("kommunevassdrag") innenfor direktivets
rammer, og fortutsettes aktivt å gå inn i arbeidet med
"sine" vassdragsammenmed andre kommuner. Koblingen
til det lokale miljø-/vannarbeidet blir også viktig:
Kommuneplaner etter Plan- og Bygningsloven, Lokal
Agenda 21 og aktiviteter knyttet til Lokale Miljømål for
Vannforekomstene.

•

I nevnte NIVA-rapport av Berge og Molvær (2000) er det
foretatt en inndeling av dette fylket i delnedbørsfelter
(marine områder inkludert); kalt "Vannområder". Med
utgangspunkt i flere innfallsvinkler (bla. sektorenes
miljøansvar,Miljømål for vannressurseneog Lokal Agenda
21, og Vanndirektivet) er fylket foreslått inndelt i 5
"Vannområder". Det er tilsvarende foreslått 5
"Vannområdeutvalg" med representanterfra kommuner,
sektormyndigheter,påvirkere(f.eks. landbruk og industri),
brukerinteresser (f.eks. fiske/friluftsorganisasjoner og
fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette forslaget er et

Dannesi hovedsakav fylkene:
Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland,
Buskerud,Vestfold
Telemark,Aust- og Vest-Agder
Rogaland,Hordaland,Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal,Sør-og Nord-Trøndelag
Nordland
Troms,Finmark

Det er viktig å være klar over at Vanndirektivets krav til
helhetlige nedbørfeltdistrikter,uten deling av vassdragpå flere
distrikter, innebærerat avgrensingenav slike distrikter ikke kan
baserespå dagensfylkesgrenserfullt ut. Det vil alltid være deler
av nedbørfeltdistriktersom faller utenom den grupperingenav
fylkene som er skisserther (sefigur 23a og b). Inndelingenover
vil imidlertid gi færrest problemer av denne typen. Denne
inndelingen vil også gi rimelig god overensstemmelsemed de
naturgeografiske forholdene, selv om ett av de biologiske
hovedskillene(sørfor Saltfjellet)vil falle innenfor ett fylke (og ett
foreslått nedbørfeltdistrikt).
En mulig ulempe ved en slik inndeling er at den trolig blir for
grov for forvaltning og overvåking på vassdragsnivå.Det er
imidlertid ikke noe i veien for å utvikle en mer finmasket
inndeling, bedre tilpasset helt lokale økologiske og
administrative
forhold,
innenfor
rammen
av
nedbørfeltdistriktene.I forhold til Vanndirektivetog rapportering
på nasjonalt nivå vil imidlertid forholdsvis grove
nedbørfeltdistrikterfungere godt.
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i 15 og 11 områder.
Figur 21. Fylkesaggregering

Distrikter
7\/Fylkesgrense
Vassdragsornråder
åtg Apin
Nordboreal
Mellomboreal
Sørboreal
Boreonernoral
Nemoral

Distrkter
":/Fylkesgrense
Vassdragsområder
Alpin

Nordboreal
Mellomboreal
Sørboreal
Boreonemoral
_ Nemoral

Figur 22b. Forslag til inndeling av Norge i 6 distrikter. NordNorge med vegetasjonssoner.

Figur 22a. Forslag til inndeling av Norge i 6 distrikter. SørNorge med vegetasjonssoner.
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Riksgrense
Fylkesgrense

L

Distrikter
Eksterne soner
I Grensevassdrag
Vassdragsområder

Riksgrense
Fylkesgrense
Distrikter
eel Eksterne soner
Grensevassdrag
Vassdragsområder
\,/

Figur 23b. Forslagtil inndeling av Norge i 6 distrikter. NordNorge med distrikts-eksternesoner og grensevassdragmed
avløp til annet land er uthevet.

Figur 23a. Forslag til inndeling av Norge i 6 distrikter. SørNorge med distrikts-eksternesoner og grensevassdragmed
avløp til annet land er uthevet.
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