
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Sammen for vannet 
Oppdatering av regional vannforvaltningsplan 

med tilhørende tiltaksprogram 

 
Vedlegg 3 til høringsdokument 2: 

Hovedutfordringer  
i vannområde Laksefjorden og 

Nordkinnhalvøya 



 

2 
 

 

Innhold 
1. Innledning ............................................................................................................................................ 3 

2. Om dokumentet .................................................................................................................................. 4 

2.1. Vannområdet vårt ........................................................................................................................ 5 

3. Miljøtilstanden i vannområdet – hvordan står det til med vannet vårt? ............................................ 5 

3.1 Økologisk tilstand i overflatevann i vannområdet ........................................................................ 6 

3.2 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i vannområdet ........................................................ 7 

3.3 Kjemisk tilstand og grunnvann .................................................................................................... 10 

3.4 Endringer i miljøtilstand .............................................................................................................. 10 

4. Påvirkninger i vannområdet .............................................................................................................. 11 

4.1 Hva påvirker vannforekomstene i vannområdet vårt? ............................................................... 11 

4.2 Samfunnsutvikling, klimaendringer, planlagt aktivitet og virksomhet ........................................ 12 

4.3 Endringer i påvirkninger og utviklingstrekk ................................................................................. 12 

5. Miljømål og unntak i vannområdet ................................................................................................... 13 

6. Tiltak i vannområdet – når vi miljømålene? ...................................................................................... 15 

 
  



 

3 
 

1. Innledning 
 

Fram mot 2021 skal de regionale vannforvaltningsplanene og tilhørende tiltaksprogrammene i hele 
Norge oppdateres og justeres. Gjeldende regional vannforvaltningsplan med tilhørende 
tiltaksprogram har fått virke siden 2016. Vi skal nå gjennomgå hvordan det står til med vannet, og 
justere planene for hvordan vi best tar vare på vannet vårt fremover. Oppdaterte planer og 
tiltaksprogram skal være gjeldende fra starten av 2022 til utgangen av 2027. Les mer om 
vannforvaltningen i Norge her. 
  
I prosessen fram mot oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram vil det være to høringer, 
med to dokumenter i hver høring:  
På høring fra 1. april til 30 juni 2019: 

 Planprogram (lenke til dokumentet) 

 Hovedutfordringer i vannregionen med vedlegg (dette er vedlegg 3) 

På høring fra 1. oktober til 31. desember 2020: 

 Forslag til oppdatert regional vannforvaltningsplan.  

 Forslag til oppdatert regionalt tiltaksprogram. 

 
Dette dokumentet om hovedutfordringer inneholder oppdatert oversikt over miljøtilstand, 
påvirkninger og status for gjennomføring av tiltak, og er derfor et viktig dokument i prosessen fram 
mot oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. En felles forståelse av hva som er de viktigste 
utfordringene vil gi et godt grunnlag for videre samarbeid om oppdateringen av regional 
forvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram. 
 
Samtidig med høring av hovedutfordringer, høres også planprogrammet. I planprogrammet finner du 
mer om hvordan prosessen fram mot oppdaterte planer er tenkt å foregå, hvem som er involvert, 
når, og prosess for medvirkning.  
 
Med høringen av planprogram og hovedutfordringer er vi nå inne i planarbeidet for andre runde av 
regionale vannforvaltningsplaner. Gjeldende regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram ble 
utarbeidet i 2015, godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Planen og tiltaksprogrammet som nå 
skal revideres og oppdateres, skal gjelde fra starten av 2022 til slutten av 2027.  
 
 
 
 
 

 
Utarbeidelsen av dette dokumentet er basert på uttrekk fra Vann-Nett og følgende møter og 
konsultasjoner:  
 

 Møte med teknisk sjef og landbrukskonsulent i Lebesby kommune 3. oktober 2018 

 Oppstartsmøte i Vannområde Midt-Finnmark 19. oktober 2018 

 Regional samling for vannområdekoordinatorer 6. november 2018 

 
 
 
 
Julianne Netteland 
Vannområdekoordinator  

Gjeldende plandokumenter for planperiodene 2010 – 
2015 og 2016 – 2021 finner du her: 
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/ 

http://www.vannportalen.no/organisering/vannforvaltning-i-norge/
http://www.vannportalen.no/plandokumenter/
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2. Om dokumentet 
 

Dette dokumentet ser på hva som var de viktigste utfordringene i forrige planleggingsrunde, og 
hvilke utfordringer som gjelder nå og som skal settes på dagsorden og arbeides videre med i neste 
forvaltningsplan og tiltaksprogram. Er det de samme utfordringene som gjelder?  
 
Spørsmål i høringen 
Dokumentet inneholder spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen. Alle spørsmålene er samlet i 
boksen under. Du må gjerne sende inn andre kommentarer i tillegg til høringsspørsmålene. Det 
legges til rette for innspill underveis i arbeidet fram mot nye plandokumenter og i kommende høring 
av plandokumentene fra 1. oktober 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen:  
 
 Er miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet? Finnes det data hos sektormyndigheter eller 

lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en enda bedre beskrivelse? 
 
 Er alle interesser av betydning ivaretatt? Er det interesser av betydning som ikke omtales? 

 
 Har du eller din organisasjon/bedrift/myndighet innspill til prioriteringer eller andre 

momenter til det videre planarbeidet?  
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2.1. Vannområdet vårt 

 
Figur 1: Kart over Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde i Finnmark vannregion. Kilde: Vann-
nett Portal.  
 
Følgende kommuner ligger innenfor vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya område:  

 Lebesby 

 Gamvik 
I tillegg har Nordkapp, Porsanger og Tana mindre areal innenfor vannområdet.  
 
Tabell 1: Vannforekomster i vannområdet. Vassdragene og kystområdene er delt inn i 
vannforekomster. Antall vannforekomster er ikke statisk, og kan endres underveis etter hvert som 
kunnskapen om vannmiljøet endres/forbedres. Kilde: Vann-nett 07. januar 2019. *Sterkt modifiserte 
vannforekomster 

 
 
 
Drikkevann 

Miljødirektoratet i samarbeid med Mattilsynet skal utarbeide kart som viser drikkevannskilder med 
tilhørende varsomhetsområder. Kartene legges inn i dokumentene når det er klart.  
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3. Miljøtilstanden i vannområdet – hvordan står det til med vannet 
vårt? 
 

 

3.1 Økologisk tilstand i overflatevann i vannområdet 

Økologisk tilstand baseres på tilstand for økologiske kvalitetselementer, og er et uttrykk for 
tilstanden når det gjelder sammensetning og virkemåte for økosystemet i en forekomst av 
overflatevann.  
 
Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde består i hovedsak av store ubebygde arealer og 
naturområder, og er spredt bebygd. Store områder med få menneskelige inngrep og påvirkninger 
resulterer i at hoveddelen av vannforekomstene i vannområdet har svært god og god økologisk 
tilstand (se Figur 2). 
 

 
Figur 2: Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i vannområde Laksefjorden og 
Norkinnhalvøya. Kilde: Vann-nett 14. januar 2019. 
 
 

 
 Figur 3: Fordeling i prosent tilstand per vannkategori vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya. 
Kilde: Vann-nett 14. januar 2019. 
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Figur 4: Fordeling areal og lengde vannkategori i vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya. 
Kilde: Vann-nett 14. januar 2019. 
 

  
 

3.2 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i vannområdet 

Sterkt modifiserte vannforekomster, forkortet SMVF, er vannforekomster av overflatevann som har 
gjennomgått fysiske eller hydrologiske endringer som følge av samfunnsnyttig menneskelig 
virksomhet. En forutsetning for å utpekes som SMVF er at det ikke kan oppnås god økologisk tilstand 
uten å fjerne hensikten med inngrepet, eller uten miljøtiltak med uforholdsmessige konsekvenser. 
Eksempler på dette kan være vannforekomster som er omfattet av vannkraftutbygging, bygd ut som 
havneanlegg eller kanalisert av hensyn til jordbruk. For disse vannforekomstene klassifiseres 
økologisk potensial istedenfor tilstand.  
 
I Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde er 13 vannforekomster utpekt som SMVF. Av disse 
er 7 elveforekomster, og 6 innsjøer. I én elveforekomst er det gjort fysiske endringer grunnet 
forbedring av fiskeaktivitet, mens det for de resterende 12 vannforekomstene er vannkraftutbygging 
som gjør at de klassifiseres som SMVF.  
 

 
 
Figur 5: Oversikt over økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster i vannområde 
Laksefjorden og Nordkinnhalvøya. Kilde: Vann-nett 07. januar 2019. 
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Figur 6: Fordeling i antall og prosent per vannkategori, sterkt modifiserte vannforekomster i 
vannområde laksefjorden og Nordkinnhalvøya. Kilde: Vann-nett 07. januar 2019. 
 
 

 
Figur 7: Fordeling areal og lengde sterkt modifiserte vannforekomster i vannområde Laksefjorden og 
Nordkinnhalvøya. Kilde: Vann-nett 07. januar 2019.  
 



 

9 
 

 
Figur 8: Kartet viser oversikt over økologisk tilstand og potensial for naturlige og sterkt modifiserte 
vannforekomster i vannområdet. Kilde: Miljødirektoratet, 15. januar 2019.  
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3.3 Kjemisk tilstand og grunnvann 

Foreløpig har vi lite data om kjemisk tilstand, og det er bare 7 vannforekomster i Laksefjorden og 
Nordkinnhalvøya som har fått registrert kjemisk tilstand. Av disse har 4 god tilstand, mens 3 har 
dårlig tilstand. Du kan lese litt mer om dette i Hovedutfordringer for vannregionen. 
 
 

3.4 Endringer i miljøtilstand  

I forrige planperiode ble det fremhevet som en utfordring at det forelå lite overvåkningsdata, og at 
kunnskapsgrunnlaget var mangelfullt, særlig for kystvannsforekomster. Dette kunnskapsgrunnlaget 
har blitt forbedret noe, og antall vannforekomster med udefinert økologisk tilstand har sunket fra 38 
i 2015 til 21 i 2019.  I 2015 hadde 86 % av overflatevann god eller svært god økologisk tilstand. Per 
14.01.2019 er 90,7 % av overflatevann registrert med tilsvarende økologisk tilstand, og 76,9 % av 
strekt modifiserte vannforekomster har godt økologisk potensiale. Samtidig har 1,5 % av 
vannforekomstene dårlig eller svært dårlig økologisk tilstand, mot for 0 % i 2015. Dette skyldes trolig 
ikke at miljøtilstanden har blitt verre, men at kartleggingen har kommet lenger.  

 

 

 
Figur 9: Kjøllefjorden med Finnkirka i horisonten, Lebesby kommune. Foto: Frank Martin Ingilæ. 
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4. Påvirkninger i vannområdet 
 

 

4.1 Hva påvirker vannforekomstene i vannområdet vårt? 

En viktig del av arbeidet i vannområdet er å få en oversikt over alle menneskeskapte påvirkninger 
som kan ha eller kan komme til å ha effekt på vannmiljøet. De 10 største påvirkningene for 
vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya er vist i Figur 10. 
  

 
Figur 10: Oversikt over de 10 største påvirkningsgruppene i vannområde Laksefjorden og 
Nordkinnhalvøya. Kilde: Vann-nett 07. januar 2019. 
 
Vannforekomster kan ha flere påvirkninger samtidig, som vist i Figur 11: 
 

 
 
Figur 11: Antall vannforekomster med 0, 1, 2, 3 og 4 eller flere påvirkninger i vannområde 
Laksefjorden og Nordkinnhalvøya. Kilde: Vann-nett 07. januar 2019. 
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Påvirkninger vannområdet  

Som vist i Figur 11 har 18,3 % av vannforekomstene i Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde 
én eller flere påvirkninger. Det er påvirkning fra introduserte arter og sykdommer som forekommer 
hyppigst (se Figur 10), og her er det kongekrabbe som er en stor påvirkning på en stor andel av 
kystvannsforekomstene i tillegg til pukkellaks som er registrert som en stor til middels påvirkning i 4 
elveforekomster. Påvirkninger fra vannkraft forekommer også hyppig, og her er det særlig 
vannstanden i elver og innsjøer som er påvirket i stor og middels grad. Påvirkningene fra fiskeri og 
akvakultur omfatter blant annet punktutslipp fra akvakultur, påvirkning av rømt fisk og 
overbeskatning av ville laksebestander. Jordbruk er registrert som en liten påvirkning på 14 
vannforekomster. Diffus avrenning fra husdyrhold, husdyrgjødsel og fulldyrket mark påvirker 
miljøtilstanden i disse vannforekomstene. 
 

4.2 Samfunnsutvikling, klimaendringer, planlagt aktivitet og virksomhet 

Følgende fremtidige utfordringer er identifisert for Laksefjorden og Nordkinnhalvøya vannområde: 
 

 Gamvik kommune ønsker å legge til rette for akvakultur, hovedsakelig i områder nord og øst 

for Tanafjorden. Dette vil kunne påvirke miljøtilstanden i eventuelt berørte vannforekomster.  

 Lengre perioder med varmt og tørt vær kan i fremtiden føre til at det i perioder blir mindre 

vannføring i elvene. Dette kan føre til dårligere miljøtilstand i elvene, og dårligere forhold for 

blant annet fisken som bor der. Det forventes også flere og større regnflommer. Dette vil gi 

økt avrenning fra jordbruksområder og bebyggelse, og setter et behov for økt beredskap i 

forhold til håndtering av overvann. 

 
 

4.3 Endringer i påvirkninger og utviklingstrekk  

I 2012 var den hyppigst forekommende påvirkningstypen i vannområdet fysiske inngrep, herunder 
hydromorfologiske endringer knyttet til reguleringer for vannkraft og industriformål. Øvrige 
vesentlige påvirkningstyper var forurensing og biologisk påvirkning fra introduserte arter.  
Dette påvirkningsbildet har ikke endret seg mye. Det er fortsatt introduserte arter og vannkraft som 
er de hyppigst forkommende påvirkningene. Introduserte arter er en vesentlig påvirkning, med 
kongekrabbe som er registrert som en stor påvirkning på nesten samtlige kystvannsforekomster. 
Diffus avrenning fra jordbruk er også en hyppig påvirkning, men påvirker vannforekomstene i liten 
grad.  
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5. Miljømål og unntak i vannområdet 
 

 
Miljømålene fra 2016 

Vannforvaltningsplanene vi jobber etter nå (2016 – 2021) ble vedtatt i vannregionene i 2015, og 
godkjent av departementene i 2016. 
 
Miljømålene er viktige fordi de skal beskytte vassdragene og kystvannet mot forringelse, og å 
forbedre og gjenopprette miljøtilstanden for å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. 
Vannforvaltningsplanene bidrar til felles innsats for å redusere forurensning og andre negativ 
påvirkninger på kystvann, grunnvann og i vassdragene våre. Vassdrag med god miljøtilstand har lite 
forurensning, er egnet for bading, som drikkevann, for sportsfiske og andre gode naturopplevelser. 
Kystvann med lite miljøgifter gir trygg sjømat og mulighet for å høste av havets goder for fremtidige 
generasjoner. 
 
Miljømålene for naturlige vannforekomster i gjeldende vannforvaltningsplan er vist i Figur 12 
nedenfor. 35 naturlige vannforekomster er i risiko for å ikke nå disse miljømålene. Samtlige 24 
kystvannsforekomster er i risiko, noe som er en sammenlignbar situasjon med resten av Finnmark. 
Hovedårsak til risiko for kystvannsforekomstene er påvirkning fra kongekrabbe på økosystemene. I 
tillegg er det også 9 elveforekomster og 2 innsjøer som er i risiko. 
 
 

 
 Figur 12: Forventet progresjon for oppnåelse av «svært god eller god tilstand» for naturlige 
vannforekomster i vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya, basert på regional 
vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett Portal, 07. januar 2019. 
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Forventet progresjon for oppnåelse av «godt potensial» for sterkt modifiserte vannforekomster i 
vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya kan ses i Tabell 2 nedenfor. 

 

Tabell 2: Forventet progresjon for oppnåelse av «godt potensial» for sterkt modifiserte 
vannforekomster i vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya, basert på regional 
vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett 07. januar 2019. 

Miljømål  

(økologisk potensiale) 

2021 2027 2033 

Antall % Antall % Antall % 

Godt 7 54 % 7 54 % 11 85 % 

Moderat 2 15 % 2 15 % 2 15 % 

Dårlig 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Svært dårlig 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Utsatt 4 31 % 4 31 % 0 0 % 

 
Endringer i miljømål og unntak 
 
I 2015 var det i Laksefjorden og Nordkinnhalvøya 1 naturlig vannforekomst og 7 SMVF som fikk utsatt 
frist for å oppnå miljømålet om god økologisk tilstand/potensial til 2027. I 2019 er det 7 naturlige 
vannforekomster som har fått utsatt frist for måloppnåelse til 2027 (se Figur 12). 4 SMVF har også 
fått utsatt frist til 2033, og 2 har mindre strenge miljømål, som vist i Tabell 2 ovenfor. Alle øvrige 
vannforekomster skal oppnå svært god eller god tilstand/potensial innen 2021. 
 
Viktige brukerinteresser i vannområdene og i regionen 

I tillegg til hovedmålet om godt vannmiljø, kan det være tilfeller der viktige brukerinteresser tilsier 
strengere miljømål.  
 
Sist planperiode ble følgende brukerinteresser trukket frem: 

 Næringsinteresser knyttet til oppdrett, fiskeri og vannkraft 

 Brukerinteresser knyttet til fiske, friluftsliv og utmarkshøsting for lokalbefolkning og turister 

 Trygg drikkevannsforsyning og kvalitet på drikkevannet 

 Beredskap ved akutt forurensing i kystvann 

De samme brukerinteressene vil være sentrale i arbeidet i vannområdet den kommende perioden.  
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6. Tiltak i vannområdet – når vi miljømålene? 
 
 

 
 

Figur 13: Tiltak fordelt på tiltaksansvarlig myndighet i Finnmark, basert på regional 
vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett 07. januar 2019. 

 
Det regionale tiltaksprogrammet inneholder 16 tiltak for Laksefjorden og Nordkinnhalvøya 
vannområde. Hvordan disse er fordelt på tiltaksansvarlig myndighet er vist i Figur 13.  
Av de 9 tiltakene hvor Fylkesmannen i Finnmark er satt som tiltaksansvarlig, er det Gamvik kommune 
som har ansvar for utførelsen av 2 av tiltakene som omfatter utbedring av fiskevandringshindre og 
problemkartlegging av avrenning fra søppelfyllinger. De øvrige tiltakene gjelder alle 
problemkartlegging og forbedring av kunnskapsgrunnlaget. 
Tiltakene satt på NVE omfatter biotoptiltak i Adamselva og minstevannføring/miljøbasert vannføring 
i regulerte elveforekomster.  
Tiltaket satt på Miljødirektoratet er et forslag om fisketrapp i Friarfjordelva, men dette vil trolig ikke 
ha noen effekt før vannslipp i elva økes. 
 

Grunnleggende tiltak er tiltak er hjemlet i lovverket vårt. Eksempel på grunnleggende tiltak er å 
oppfylle rensekravene forurensingsforskriften stiller til avløpsanlegg. Der grunnleggende tiltak ikke er 
tilstrekkelig for å nå miljømålet, må supplerende tiltak settes inn. Eksempler på disse er gjenskapning 
av våtmarksområder, miljøavtaler eller frivillige tiltak innen jordbruket. Vannforskriften utløser disse 
tiltakene. Fordelingen mellom grunnleggende og supplerende tiltak i vannområdet er vist i Figur 14. 
 

 
 
Figur 14: Tiltak fordelt mellom grunnleggende og supplerende tiltak i vannområde Laksefjorden og 
Nordkinnhalvøya, basert på regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett 07. 
januar 2019. 
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Status for gjennomføring av tiltak  

I Tabell 3 og Figur 15 nedenfor vises progresjonen i tiltak som ble foreslått i vedtatt tiltaksprogram 
2016-2021 for vannområdet. 4 av de foreslåtte tiltakene har blitt avvist av ulike grunner. 
Fylkesmannen har gjennomført problemkartlegging av sedimentene i Kjæsvatnet, og 
vannforekomsten oppnår god miljøtilstand. Problemkartlegging i forhold til reguleringen av 
Látnjajohka og Látnjaroggejávri er påbegynt med en befaring høsten 2018. Videre er det planlagt 4 
tiltak som skal ha oppstart i løpet av planperioden. Dette inkluderer fiskevandringshinder i 
Gamvikelva som skal utbedres innen 2021, og problemkartlegging i 9 ulike vannforekomster som skal 
igangsettes i løpet av 2019. 4 av de 6 tiltakene som er utsatt omhandler konsesjonsvilkår angående 
minstevannføring i regulerte elvevannsforekomster.  
 
Tabell 3: Oversikt som viser tiltaksgjennomføring i vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya. 
Kilde: Vann-nett 07. januar 2019. 

 
 

 
 

 
 
Figur 15: Tiltaksgjennomføring pr sektor i vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya. Kilde: Vann-
nett 07. januar 2019. 
 
 
 


