
Jæren vannområde - vassdrag, 
natur og resipient

Klimatilpasningsdagene 20. – 21. september 2022

Jæren vannområde er en del av et regionalt samarbeid for å bedre miljøtilstanden til vassdragene 
og fjordene. Det representerer også resipienten til mange overvannssystemer.

- Hvordan overvåkes den miljømessige tilstanden ?
- Hvilken skade kan overvann gjøre ?

- Hvordan er de videre planene ? 

Connie Hellestø 
Koordinator Jæren vannområde 



Helhetlig vannforvaltning – hva betyr det?
Forvalter vannet der det renner
• Basert på nedbørsfelt, på tvers av administrative grenser

Vannforskriften
• Målet er god økologisk tilstand
• Følger EUs vanndirektiv
• System for å forvalte vannet vårt; beskrive vannkvaliteten og 

tilstanden

Vannforskriften              GODT VANNMILJØ!



Hvordan overvåkes den økologiske tilstanden ?



Hvorfor god økologisk tilstand?

• Rent og trygt drikkevann
• Gode rekreasjonsområder
• Biologisk mangfold
• Trygg matproduksjon og trygg sjømat
• Attraktive boligområder
• God folkehelse
• Reiseliv og naturbasert turisme
• Lokal verdiskaping og næringsutvikling
• Klimatilpasning og flomdemping
• Miljøtilpasset vannkraftproduksjon



Hvilken skade kan overvann gjøre ?

I urbane områder tilføres overvannet en rekke ulike forurensninger som 
partikler, næringssalter, miljøgifter og veisalt. Stoffenes forekomst har en 
rekke kilder deriblant atmosfærisk nedfall, slitasje og eksosutslipp fra 
trafikken, materialbruk i biler, overflatedekker, bygningsmasse (maling, 
bygningsmaterialer) og drift av veinettet.

Erosjon fører til utskylling av næringsstoffer og jordpartikler, og vil 
påvirke den økologiske tilstanden. I områder med mye landbruk er det 
mindre flomutsatt ettersom jorda har en egen evne til å håndtere økt 
nedbør. Utfordringen her er at jorda er svært næringsrik og utlekking 
av nøringsstoffer som fosfor gjør den økologiske tilstandene i 
vassdragene dårligere. Utlekkingen kan komme i form av avrenning, 
hvor næringsstoffene skylles ut av jorda. Eller den kan komme i form av 
at erosjon skyller med seg både jordpartikler og næringsstoffer. 



Hvordan er 
de videre
planene ? 



Vedtatte dokumenter og sammenheng

Viser miljømålene 

og påvirkningene

Viser tiltakene og 

sektoransvar

Viser ressurs-

behov og ansvar

Vann-nett.no

Innspill fra sektormyndigheter



Takk for oppmerksomheten!


