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GODT VANNMILJØ ER VIKTIG 

Arbeidet med vannforvaltningen er nedfelt i vannforskriften. Vannforskriften er den 

norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har sluttet seg 

til gjennom EØS-avtalen. 

Hovedmålet med vannforskriften er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og 

brukt på en bærekraftig måte. Den setter miljømål for alt vann, både i elver, 

innsjøer, kystvann og grunnvann. For å sikre miljøtilstanden i vannet, iverksetter vi 

tiltak for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.  

Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, med de naturgitte grensene for 

nedbørsfeltene og tilhørende kystområder. Våre elver, innsjøer, fjorder og 

grunnvann strekker seg mange steder på tvers av kommunegrenser. Lokalt er 

vannforvaltningen derfor organisert i vannområder. Vannområdene dekker deler av 

flere kommuner, som da må samarbeide om vannforvaltningen. 

23.juli startet jeg i jobben som vannområdekoordinator for Vannområde Midt-

Finnmark, gjennom et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Lebesby, Måsøy, 

Nordkapp og Porsanger. Som vannområdekoordinator har jeg ansvaret for å 

koordinere arbeidet i Vannområde Midt-Finnmark, sammen med et tilhørende 

vannområdeutvalg.  

Du kan finne mer informasjon om vannforvaltningsarbeidet og hvordan det er 

organisert på www.vannportalen.no 

Forvaltning av vann inkluderer blant annet å 

 innhente kunnskap om vannet og livet i vannet 

 følge med på hva som påvirker vannmiljøet 

 sette mål for hvordan vi vil ta vare på vannmiljøet 

 ivareta lokale hensyn og samarbeide på tvers 

 planlegge helhetlig og langsiktig 

 gjennomføre miljøtiltak 

VANNOMRÅDE  
MIDT-FINNMARK 

«Vannområde Midt-Finnmark» er 

navnet på samarbeidsprosjektet 

mellom de tre vannområdene 

«Laksefjorden & Nordkinnhalvøya», 

«Lakselvvassdraget & 

Porsangerfjorden» og «Måsøy & 

Magerøya».  

Prosjektet startet opp høsten 2018, 

og er et samarbeidsprosjekt mellom 

kommunene Lebesby, Måsøy, 

Nordkapp og Porsanger. De neste 3 

årene skal vi jobbe sammen for å 

bedre og ta vare på vannmiljøet i 

Midt-Finnmark.   
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HVA HAR VI GJORT? 

19.oktober hadde vi oppstartsmøte for Vannområde Midt-Finnmark, hvor 

kommunene, Fylkesmannen, fylkeskommunen og lokale organisasjoner var invitert. 

Her ble det blant annet satt ned et felles vannområdeutvalg for de tre 

vannområdene.  

I dette vannområdeutvalget vil vannområdekoordinator og styringsgruppen for 

prosjektet sitte, sammen med én administrativt ansatt fra hver av kommunene 

Gamvik, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger, en representant fra Finnmark 

fylkeskommune og en representant fra Fylkesmannen.  

Vannområdeutvalget er en viktig arena for lokal kunnskap og engasjement, og blir 

viktig i oppfølgingen av forvaltningsplaner og tiltaksprogram. Andre interessenter 

skal også ha mulighet til å delta i vannområdeutvalget, slik at det blir en arena for 

bred medvirkning. 

HVA SKAL SKJE FREMOVER? 

Plandokumentet «Hovedutfordringer» skal ferdigstilles og sendes til Fylkeskommunen 

innen 18.januar, og vil derfor være hovedfokus for vannområdeutvalget fremover. Dette 

dokumentet ser på hva som er de viktigste utfordringene som skal settes på dagorden 

og arbeides videre med innenfor våre tre vannområder.  

Vi skal også arbeide videre med nye og allerede eksisterende tiltak, for å bedre 

miljøtilstanden i de vannforekomstene hvor det trengs. Vårt fokus vil i hovedsak være 

på tiltak der kommunene er registrert som virkemiddeleier eller utførende sektor. Dette 

er for det meste tiltak som dreier seg om oppgradering av avløpsnett og ledningsnett, 

og kartlegging av avrenning. 

HVORDAN KAN DU BIDRA? 

God vannforvaltning krever samarbeid mellom alle som bruker og påvirker vannet. 

Organisasjoner og enkeltpersoner sitter på viktig kunnskap om vannressursene og 

vannmiljøet, og kan bidra gjennom lokalt engasjement. 

Organisasjoner og enkeltpersoner som ikke har tilstrekkelig med tid og ressurser til 

å sitte i vannområdeutvalget, kan delta gjennom en referansegruppe. 

Referansegruppens rolle blir å være bidragsyter til og få informasjon om 

vannområdearbeidet, men ikke nødvendigvis delta på møter. Referansegruppen vil 

settes på en mailingliste som sikrer at medlemmene holdes orientert om arbeidet, 

og får mulighet til å bidra med innspill og informasjon der det er aktuelt. 

Fra databasen Vann-Nett kan du hente ut faktaark med informasjon om miljøtilstand, 

påvirkninger og tiltak for et vannområde, en kommune eller en enkelt vannforekomst. 

Se www.vann-nett.no 
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Solnedgang i Porsangerfjorden 

Ta kontakt 

Vannområdekoordinator 

Julianne Netteland 

tlf: 48504633 

julianne.netteland@porsanger.kommune.no 

www.vannportalen.no 

 


